
ZÁ� KLÁDNÍ� Š�KOLÁ VÁLDÍCE, PŘ� Í�ŠPE� VKOVÁ�  OŘGÁNÍZÁCE

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 epidemiologicke!  situaci probe(hlo jedna!ní! Š�kolske!  rady a projedna!ní! schva! lene!ho programu
pod vedení!m pr(edsedy s(kolske!  rady formou per rollam a to v rozmezí! dnu/  12. - 16. 10 2020. Pr(edseda
s(kolske!  rady odpoví!da!  za pru/ be(h jedna!ní!.

Program:
1. Schválení programu jednání

2. Informace ředitele školy
(a) C� lenove!  s(kolske!  rady byli sezna!meni se zme(nami a dals( í!mi u! koly, ktere!  s(kola ve s(kolní!m roce 2020-
2021 bude plnit, vc(etne(  pr(í!prav na oc(eka!vanou „covidovou“ situaci.

- pr(í!prava projektove!  dokumentace kompletní! rekonstrukce wc ve s(kolní! budove(
- pr(í!prava a realizace hygienicky!ch opatr(ení!
- pr(estup na elektronickou komunikaci Š�kola OnLine
- da! lkove!  vzde( la! va!ní! MŠ Teams – postup pr(í!prav
- realizace Projektu Š�ablony ÍÍ
- zme(na na! zvu s(koly a za!pis do obchodní!ho rejstr(í!ku
- informace  o kontrole hospodar(ení! za kal. rok 2019 – bez vy! tek 
- dals( í! informace.

(b) Začátek školního roku:
- 1. za! r( í! 2020 – slavnostní! zaha! jení! v te( locvic(ne(  za pr(í!tomnosti pr(edstavitelu/  obce, MŠ�
- poc(ty z(a! ku/  ve tr( í!da! ch a pedagogicky!  sbor: 

1. tr( . 14 z(a! ku/
2. tr( . 9 z(a! ku/
3. tr( . 15 z(a! ku/
4. tr( . 10 z(a! ku/
5. tr( . 11 z(a! ku/

3. Projednání Výroční zprávy o činnosti Základní školy Valdice, příspěvková organizace za
školní rok 2019/2020

- r(editel s(koly pr(edloz( il zpra! vu o c(innosti a komenta! r(  k její!mu 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:
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