
Zápis ze zasedání členů školské rady ze dne 7.4.2021 v budově ZŠ Morkovice v 14:00 hodin

Přítomni: 
Mgr. Jana Barnetová
ing. Radka Zdražilová
Zdeněk Frkal
Kateřina Shromáždilová
omluvena:  p. Iveta Mišurcová  a p. Kamil Rábek  – omluveni ze zdravotních důvodů
Host: Mgr. Jana Teriaki – ředitelka školy
        
Průběh jednání:
Předsedkyně Školské rady Mgr. Jana Barnetová přivítala členy školské rady a hosta, paní ředitelku 
Janu Teriaki.  Omluvila se paní Mišurcová a pan Rábek  z jednání ze zdravotních důvodů.
       
Program:
1. Schválení programu jednání
2. Hodnocení distanční výuky dle dotazníkového šetření,  průběh vzdělávání 2021
3. Personální změny a organizace školního roku 2021/2022
4. Strategický plán rozvoje školy pro rok 2021 – 2024
5. Diskuze a závěr

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

2. Hodnocení distanční výuky dle dotazníkového šetření, průběh vzdělávání 2021
Paní Barnetová požádala paní ředitelku, aby seznámila členy rady s výsledky dotazníkové šetření a 
průběhem vzdělávání ve školním roce 2020/2021. Výsledky jsou veřejně přístupné na webových 
stránkách školy, paní ředitelka shrnula odpovědi rodičů a žáků, závěry z šetření byli seznámeni 
pedagogičtí pracovníci a rada města Morkovice – Slížany. 
Více na www.zsmorkovice.cz - Informace o výsledcích dotazníkového šetření na téma distanční 
výuka . Paní ředitelka informovala členy školské rady s organizací třídních schůzek, s plánovanými 
změnami v RVP a ŠVP,  s průběhem vzdělávání distanční a prezenční formou, s předpokládaným 
harmonogramem  nástupu do škol – od 12.4. a informovala o zápisu do 1. tříd. 
Paní učitelka Zdražilová seznámila členy s průběhem příprav žáků na přijímací zkoušky, počty žáků
hlásících se na učební a maturitní obory a žáci hlásící se na víceletá gymnázia, organizace  
přijímacího řízení  a změny v průběhu školního roku ze  strany MŠMT.

3. Personální změny a organizace školního roku 2021/2022
Informace poskytla paní ředitelka. 

4. Strategický plán rozvoje školy pro rok 2021 – 2024
Paní ředitelka seznámila členy s jednotlivými body plánu:
-  plánované investice do budovy školy,
-  oblast ICT
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- personální zabezpečení 
- výchovně vzdělávací oblast 
- poradenská činnost 
- EVVO 
- žákovské iniciativy 
- spolupráce školy s veřejností 
- škola v mezinárodním prostoru 
- spolupráce s MŠ a ostatními subjekty

5. Diskuze a závěr
Členové školské rady pokládali otázky v průběhu jednání k jednotlivým bodům a ty byly 
zodpovězeny. 


