
Zápis ze zasedání členů školské rady ze dne 28.8.2020 v budově ZŠ Morkovice v 15:00 hodin

Přítomni: 
Mgr. Jana Barnetová
ing. Radka Zdražilová
ing. Kamil Rábek
Zdeněk Frkal
Kateřina Shromáždilová
omluvena:  Iveta Mišurcová – ze zdravotních důvodů

Host: Mgr. Jana Teriaki – ředitelka školy
          PhDr. Jakub Forýtek – zástupce ředitelky 
          

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2019/2020
3. Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
4. Personální změny a organizace školního roku 2020/2021
5. Rekonstrukce školy o prázdninách
6. Závěr

Průběh jednání:
Předsedkyně Školské rady Mgr. Jana Barnetová přivítala členy školské rady a hosty, paní ředitelku 
Janu Teriaki a zástupce ředitelky pana Jakuba Forýtka.  Omluvila se paní Mišurcová  z jednání ze 
zdravotních důvodů.

1. Schválení programu jednání.
Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.

2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2019/2020.
Paní ředitelka seznámila členy s obsahem a tvorbou výroční zprávy školy za školní rok 2019/2020. 
Pan Forýtek informoval členy ŠR o struktuře výročí zprávy školy, vysvětlil rozvržení volitelných 
předmětů na 2. stupni. Paní ředitelka informovala členy o akcích, kroužcích, které probíhaly ve 
školním roce 2019/2020. 
Členové školské rady schválili výroční zprávu jednomyslně bez připomínek.

3. Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Informace o dělení tříd  na 1. stupni - výuka čj a m dle zájmu žáků, nové volitelné předměty pro 
žáky na 2. stupni – rozšíření nabídky pro žáky 8. ročníku, výuka přírodovědy bude probíhat z části 
na škole přírodě a v 7. ročníku LVK  v tělesné výchově. Nově výuka německého jazyka od 7. 
ročníku jako volitelného druhého cizího jazyka.
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Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Všestranná škola od 1.9.2020.

4. Personální změny a organizace školního roku 2020/2021.

Informace o učitelích, kteří od letošního roku na naší škole již nepracují a o nově příchozích 
pedagogických  pracovnících, aprobovanost vyučujících. Výuka žáků s podpůrnými opatřeními – v 
5. třídě 2 pedagogové – vyučující a speciální pedagog.  Organizace volnočasových aktivit školy a 
školního klubu a školní družiny.   
Škola bude vybavena novými informačními technologiemi, snaží se modernizovat nejen techniku 
pro výuku, ale také technické vybavení pro provoz školy.
Nově bude probíhat výuka cizího jazyka jako volitelný předmět německý jazyk, ruský jazyk bude 
pokračovat, byla přijata paní učitelka vyučující německý jazyk. 
Paní ředitelka seznámila členy s organizací školního roku a plánovanými akcemi ve školním roku 
2020/2021. Projekt Erasmus, mezinárodní projekty, výměnný pobyt na Slovensko a jazykový kurz 
do Anglie.  Akce, které se neuskutečnily v roce 2019/2020, budou postupně realizovány během 
dvou následujících školních let postupně.

5. Rekonstrukce školy o prázdninách.
Organizace práce ve škole během hlavních prázdnin, rozsah prací, rozsáhlá rekonstrukce – 
nevyhovující elektroinstalace, rozvody vody a odpadů, odstranění vlhkosti ze suterénu školy. 
Poděkování obci, že má zájem o budovu školy a snaží se získat finanční prostředky na obnovu 
téměř 100 leté školy. 
Některé práce budou ukončené a dále pokračující práce během podzimu. Proběhla také 
rekonstrukce kabinetu fyziky a přípravny chemie, vybavení novým nábytkem. 

6. Diskuze:
Diskuze nad přijímacím řízením a výsledky přijímacího řízení na střední školy, organizace zápisu 
dětí do 1. třídy. Zhodnocení distanční výuky, postup školy v případě zadávání úkolů v době 
pandemie, hodnocení žáků, jak bude škola postupovat v případě,  že bude nutno z hygienických 
podmínek uzavřít školu nebo třídu. Organizace výuky v prvních měsících  ve školním roce 
2020/2021 po distanční výuce.  Informace o dotačním projektu obědy zdarma pro žáky dle výběru 
školy.

Závěr:

Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.
Členové školské rady schválili výroční zprávu ZŠ Morkovice za školní  rok 2019/2020 
jednomyslně bez připomínek.
Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Všestranná škola od 1.9.2020. 


