ZÁ KLADNÍ ŠKOLA VALDICE, PŘ ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE
První jednání školské rady Základní školy Valdice, příspěvková
organizace ve školním roce 2020/2021
V Základní škole Valdice 16. 10. 2020
Přítomní členové ŠR:
Bc. Miloslav Bret, Martin Knob, Mgr. Jana Mikulová
Host:

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., ředitel školy

Nepřítomni
Z toho omluveni:
Vzhledem k epidemiologické situaci proběhlo jedná ní Školské rady a projedná ní schvá leného programu
pod vedením předsedy školské rady formou per rollam a to v rozmezí dnů 12. - 16. 10 2020. Předseda
školské rady odpovídá za prů běh jedná ní.

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Informace ředitele školy
(a) Členové školské rady byli sezná meni se změnami a dalšími ú koly, které škola ve školním roce 20202021 bude plnit, včetně příprav na očeká vanou „covidovou“ situaci.
- příprava projektové dokumentace kompletní rekonstrukce wc ve školní budově
- příprava a realizace hygienických opatření
- přestup na elektronickou komunikaci Škola OnLine
- dá lkové vzdělá vá ní MS Teams – postup příprav
- realizace Projektu Šablony II
- změna ná zvu školy a zá pis do obchodního rejstříku
- informace o kontrole hospodaření za kal. rok 2019 – bez výtek
- další informace.
(b) Začátek školního roku:
- 1. zá ří 2020 – slavnostní zahá jení v tělocvičně za přítomnosti představitelů obce, MŠ
- počty žá ků ve třídá ch a pedagogický sbor:
1. tř. 14 žá ků
2. tř. 9 žá ků
3. tř. 15 žá ků
4. tř. 10 žá ků
5. tř. 11 žá ků

3. Projednání Výroční zprávy o činnosti Základní školy Valdice, příspěvková organizace za
školní rok 2019/2020
- ředitel školy předložil zprá vu o činnosti a komentá ř k jejímu obsahu
Usnesení: ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti Základní školy, Valdice, okres Jičín za školní rok
2019/2020.

4. Závěr jednání
Podpisy přítomných členů ŠR:

ZÁ KLADNÍ Š KOLA VALDICE, PŘ ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE
JIČÍNSKÁ 30, 507 11 VALDICE, IČO 70990921

