Základní škola Včelákov, okr. Chrudim
Zápis z jednání školské rady konané dne: 16. 6. 2020
Přítomni:

R. Pacetti, P. Gregorová, K. Mensová , M. Žemlička

Nepřítomni:

M. Blažková (omluvena – nevyhovující termín, v době ŠR mimo Pardubický kraj),
M. Vacková

Hosté:

J. Prodělal, J. Pejcha

Program:

1) Zahájení.
2) Seznámení školské rady s činností školy během nouzového stavu.
3) Seznámení školské rady s činností školy po částečném návratu žáků do škol.
4) Seznámení školské rady s probíhajícími opravami a investicemi v ZŠ Včelákov.
5) Seznámení školské rady s plánem renovace školy.
6) Návrhy a připomínky členů školské rady.
7) Závěr

Usnesení:

1) Školská rada byla seznámena s činností školy a se vzděláváním žáků během
nouzového stavu, byly představeny postupy distanční výuky a způsoby vyřešení
dílčích problémů. Postup školy probíhal v souladu s pokyny MŠMT. Školská rada
hodnotí celý průběh jako pozitivní.
2) Školská rada byla seznámena s činností školy po částečném návratu žáků do škol,
a to jak prvního, tak druhého stupně, i s konzultacemi pro žáky konající přijímací
zkoušky. Byla seznámena s počty žáků, kteří se vrátili k prezenční formě, a se
způsobem vzdělávání těch žáků, kteří nadále pokračují ve formě distanční. Průběh
výuky po nouzovém stavu také hodnotí kladně.
3) Školská rada byla seznámena s probíhajícími opravami a investicemi v ZŠ Včelákov
v roce 2020, a to získání dotací na stavbu venkovní učebny i zahájení její stavby, dále
získání dotací na přestavbu a vybavení přírodovědné učebny v budově školy. Uvedené
akce jsou součástí projektu v programu IROP, celkové náklady jsou vyčísleny na
1 983 094,18 Kč. Spoluúčast zřizovatele je stanovena na 5%, tj. 99 154,71 Kč, výše
dotace činí 1 883 939,47 Kč. Dále je škola zapojena do projektu Šablony II pro školní
roky 2019/20 a 2020/21, kde výše dotace činí 650 176,00 Kč. Tyto prostředky jsou
využívány na obnovu výpočetní techniky, projektové dny ve škole i mimo školu,
doučování žáků, kluby konverzace v anglickém jazyce apod.
4) Školská rada byla seznámena s plánováním renovace školy a předpokládanými
stavebními úpravami.

5) Návrhy a připomínky:
a) Školská rada byla seznámena se zprávou starosty obce o stavu financí v obci.
b) Školská rada bere na vědomí návrh na zařazení a trénování online výuky v dalších
letech.
c) Školská rada bere na vědomí informace ředitele školy Mgr. J. Prodělala o počtu
žáků na základní škole a doporučuje předložení vize ředitele školy, která bude
obsahovat zejména střednědobé a dlouhodobé strategické plány, jejichž plnění
povede k většímu zájmu rodičů a nárůstu počtu žáků v ZŠ Včelákov. ŠR doporučuje
starostovi obce zařadit tento bod na zastupitelstvo městyse Včelákov 24. 6. 2020.
d) Školská rada dostala informace o příchodu žáků ze ZŠ Miřetice.
e) Školská rada doporučuje vypracovat přehled o potenciálu počtu žáků do budoucna
a systémově pracovat min 3 roky dopředu.
f) Školská rada navrhuje zlepšit spolupráci s okolními obcemi a školami a provádět
pravidelnou osvětu a nábory.
g) Školská rada navrhuje zlepšit prezentaci a informovanost na webu ZŠ, zejména o
modernizaci a nových směrech školy.
h) Školská rada požaduje vedení ZŠ ve spolupráci se zřizovatelem ZŠ o zlepšení stavu
části náměstí před školou, zejména zajištění zákazu stání (parkování) aut na cestě
v části náměstí, kde chodí žáci a dále požaduje zjednání pořádku a čistoty
bezprostředně před školou.
6) Další zasedání školské rady bylo dohodnuto na podzim 2020, kde budou řešeny
další návrhy a připomínky členů školské rady, včetně zhodnocení plnění nynějších
návrhů.

Ve Včelákově dne: 16. 6. 2020

Podpisy členů rady:
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