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

Zápis z 4. zasedání Školské rady konaného dne 7.5.2021
Přítomni: Ing. Lenka Zimová, Mgr. Marie Špačková, Iveta Vacková, Karolína Pluhařová
Omluveni: Jan Volf, Štěpánka Balogová
Host: ředitel ZŠ Rádlo Mgr. Jan Šafránek, Mgr. Hana Nejedlá

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

Zahájení
Průběh výuky během distanční výuky
Schválení dodatku ŠVP
Diskuse
Schválení předběžných termínů zasedání

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

2. Průběh výuky v době distančního vyučování
Ředitel seznámil radu s průběhem výuky formou distančního vyučování, rada se shodla na
konstatování, že on-line výuka byla na dobré úrovni. Technické vybavení školy bylo na online výuku připraveno a postupem času byly některé nástroje ještě přidávány.
V současné době je škola připravena a má vhodné nástroje (např. interaktivní tabuli), aby
bylo možné zajistit i kombinaci výuky distanční a prezenční současně, pokud by to bylo
potřeba.

3. Schválení dodatku
Ředitel ZŠ předložil ke schválení dodatek č. 2 k ŠVP. Dodatek byl projednán a jednomyslně
schválen.

4. Diskuse
Dopravní situace v okolí školy
Od minulého zasedání došlo k osazení dopravní značky se sníženou rychlostí na hlavní silnici
u školy. Bude domluveno se starostou obce opětovná občasná přítomnost strážníka obecní
policie.

Spádovost školy pro žáky ZŠ Rádlo
Na základě dohody z minulého zasedání rady došlo ze strany starosty obce k jednání
s Libereckým krajem na téma spádovosti obce pro žáky ZŠ Rádlo na druhém stupni. Bohužel
je situace taková, že spádová oblast je celý Jablonec n. N. a nadále si musí rodiče zajistit
školu sami. S paní učitelkou Hanou Nejedlou bylo domluveno, že bychom se pokusili
domluvit s ředitelkou ZŠ Kokonín, že by nám místa rezervovala na základě předběžného
nahlášení počtu žáků, kteří mají zájem její ZŠ navštěvovat.

Kroužky ve školním roce 2020/2021
S největší pravděpodobností se v letošním roce nebudou již kroužky otevírat. Peníze za
kroužky se budou dle dohody s rodiči buď vracet nebo budou využity na kroužky v příštím
školním roce.

Potřeby a možnosti navýšení kapacity školy
Ředitel seznámil radu s tím, že, vzhledem k demografické situaci v obci, by bylo potřeba
zvyšovat kapacitu školy, tak aby nedocházelo k odmítání žáků s pobytem v obci. Kapacita
v současné době je omezena velikostí školy. Byly diskutovány možnosti rozšíření kapacity a
toto téma bude předneseno ředitelem ZŠ na schůzi zastupitelstva obce.

Testování
Předmětem diskuse byla povinnost školy testovat její žáky na Covid-19. Ředitel informoval o
opatřeních, které byly zavedeny, tak aby dodržení této povinnosti bylo pro žáky co nejméně
stresující (např. plivací testy apod.)

Ostatní
Ředitel informoval školskou radu o potřebě revize na školní hřiště a opravy poničeného
pletiva na fotbalovém hřišti, Iveta Vacková přislíbila zařídit opravu. Dále informoval radu o
zajištění úklidu po odchodu paní uklízečky z pracovního poměru. Iveta Vacková požádala o

zveřejňování zápisu ze školské rady na webových stránkách školy, což bylo přislíbeno
ředitelem ZŠ.

5. Schválení předběžných termínů zasedání
Školská rada se usnesla, že další termín zasedání bude v průběhu 1. pololetí školního roku
2021/2022. Termín bude upřesněn na základě potřeb a časových možností členů Rady.

V Rádle dne 7.5.2021

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

