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

Zápis z 3. zasedání Školské rady konaného dne 8.10.2020

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.

Zahájení
Připravenost školy na případnou distanční výuku
Diskuse
Schválení předběžných termínů zasedání

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

2. Připravenost školy na případnou distanční výuku
Ředitel seznámil radu s připraveností personálu školy na přechod na distanční výuku,
s technickým vybavením a používanými programy. V případě potřeby budou všem žákům
zřízeny e-mailové adresy a bude využíván program Microsoft Teams. Diskutovány byly i další
nástroje a vhodnost jejich použití pro žáky.
3. Diskuse
Opětovným tématem diskuse byla dopravní situace v okolí školy a v její přímé blízkosti.
Řešeny byly možnosti, jak omezit dopravu bezprostředně před školou, tak aby se zvýšila
bezpečnost dětí přicházejících do objektu. Rada s panem ředitelem se dohodla, že bude
zaslán e-mail rodičům s žádostí o respektování pravidla nezajíždět autem před školu. Toto
bude podpořeno občasnou přítomností strážníka obecní policie, jak bylo následně
domluveno se starostou obce.

Padl dotaz na značení snížené rychlosti na hlavní silnici v blízkosti školy. Toto bylo následně
řešeno na zastupitelstvu obce. Značka již byla schválena Policií ČR a nyní běží 30-denní lhůta,
po které bude nainstalována.

Dalším tématem diskuse byla možnost zajištění spádové školy pro žáky opouštějící ZŠ Rádlo.
V posledních letech panuje situace, kdy je spádovou oblastí ZŠ Rádlo celý Jablonec nad Nisou
a je na rodičích a jejich individuální dohodě s řediteli škol, kam se podaří dítě umístit. Pan
ředitel vysvětlil, že zajištění spádovosti školy je záležitostí zřizovatele, tedy obce.
Tento problém byl následně diskutován na zastupitelstvu, starosta obce přislíbil, že se
problematice bude věnovat.

Rada ocenila, jakým způsobem vyšla škola vstříc přání žáků a rodičů a pomohla zajistit velké
množství kroužků pro děti ZŠ. Probrána byla možnost zajištění kroužku angličtiny, o který
mají rodiče zájem. Diskutován byl problém se změnou termínů a časů kroužků, který nastal
v průběhu září. Pan ředitel k tomuto dodal, že bohužel tuto situaci nemohl ovlivnit, protože
lektoři kroužků nejsou zaměstnanci ZŠ, ale externí subjekty.

Ředitel seznámil radu se situací ohledně výstavby nové třídy, kdy jeho prioritou je co
nejrychlejší uvedení třídy do provozu. Jan Volf vysvětlil komplikovanou situaci se
vzduchotechnikou a řešením financí mezi dodavatelem stavby a zřizovatelem školy.

Dalšími tématy diskuse byly požadavky rodičů na navýšení kapacity školní družiny, požadavek
na školní autobus a přání zajistit výuku v obci i pro žáky druhého stupně. Tyto požadavky
v současné době nejsou ve finančních a technický možnostech zřizovatele školy, kterému
byly následně také předloženy.

4. Schválení předběžných termínů zasedání
Školská rada se usnesla, že další termín zasedání bude v průběhu 2. pololetí školního roku
2020/2021. Termín bude upřesněn na základě potřeb a časových možností členů Rady.

V Rádle dne 8.10.2020

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

