Školská rada
Základní škola Rádlo, okres Jablonec nad Nisou
– příspěvková organizace

Zápis z 2. zasedání Školské rady konaného dne 4.6.2020

Přítomni: Jan Volf, Ing. Lenka Zimová, Mgr. Marie Špačková, Iveta Vacková, Karolína
Pluhařová, Štěpánka Balogová
Host: ředitel ZŠ Rádlo Mgr. Jan Šafránek

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Seznámení ředitele školy s organizací školního roku 2020/21
Schválení dodatku k ŠVP
Diskuse
Prohlídka prostor budoucí nové třídy
Schválení předběžných termínů zasedání

Zápis:
1. Zahájení
Schůzi zahájila Lenka Zimová, která přivítala všechny členy Školské rady na jejím druhém
zasedání.

2. Seznámení ředitele školy s organizací školního roku 2020/21
Pan ředitel představil Radě plán organizace výuky v dalším školním roce. Vzhledem
k velkému počtu žáků přijatých do první třídy již nebude možné žádné ročníky slučovat.
Tomu je třeba přizpůsobit prostory školy a také se tím navýší její personální požadavky.
Ředitel informoval, jakým způsobem dojde k řešení personální situace a prezentoval plány
rekonstrukce podkroví školy, kde vznikne nová třída.
3. Schválení dodatku ŠVP č.1
Ředitel ZŠ předložil ke schválení dodatek č. 1 k ŠVP. Dodatek byl projednán a jednomyslně
schválen školskou radou.

4. Diskuze
Iveta Vacková upozornila na neaktuální informace na webových stránkách školy. Ředitel
informoval Radu, že se připravují nové webové stránky a v blízké době dojde k jejich
spuštění. Do té doby budou udržovány aktuální informace na původních stránkách školy.
Byla diskutována dopravní situace v okolí školy vzhledem ke zvýšené frekvenci aut v obci.
Lenka Zimová informovala členy Rady, že obec zažádala příslušný úřad o osazení dopravních
značek zklidňujících dopravu na hlavní silnici v blízkosti školy a v budoucnu budou
nainstalovány.
Marie Špačková informovala Radu o prvních zkušenostech se spoluprací s asistentkou
pedagoga paní Juráskovou. Spolupráci hodnotila jako přínosnou a vyzdvihla velmi dobrý
vztah mezi paní Juráskovou a žákem.

5. Prohlídka prostor budoucí nové třídy
Rada si v doprovodu a s vysvětlujícím komentářem pana ředitele prohlédla stávající prostory
v podkroví školy, kde v brzké době dojde k přestavbě a vzniku potřebné nové třídy.

6. Schválení předběžných termínů zasedání
Školská rada se usnesla, že další termín zasedání bude v průběhu 1. pololetí školního roku
2020/2021. Termín bude upřesněn na základě potřeb a časových možností členů Rady.

V Rádle dne 4.6.2020

…………………………………………..
předsedkyně Školské rady

