1. Zasedání ŠKOLSKÉ RADY ve školním roce 2021/2022
Den a místo konání: 7.10.2021, v prostorách ZŠ T.G.M. Čejkovice
Přítomni členové: Mgr. Jana Martincová ( zástupkyně ředitele )
Mgr. Petra Hájková ( za pedagogický sbor )
Mgr. Jaroslav Chlebík (za pedagogický sbor )
Marie Hromková ( za pedagogický sbor )
Valérie Zámečníková ( za obecní úřad )
Darina Holušová ( za obecní úřad )
Zdena Kratochvílová ( za obecní úřad )
Josef Šašvata ( za zákonné zástupce )
Petra Konhefrová ( za zákonné zástupce )
Věra Kmentová ( za zákonné zástupce )

Body k projednání







Volba předsedy / předsedkyně školské rady
Schválení výroční zprávy za školní rok 2020 / 2021
Schválení drobných změn ve školním řádu
Seznámení se s přípravnou třídou
Volba zástupce školské rady do konkurzní komise
Diskuze

1. Předsedkyní školské rady byla zvolena všemi přítomnými členy paní Darina Holušová.
2. Členové byli seznámeni paní Mgr. Janou Martincovou s jednacím řádem ŠR.
3. Zápis ze ŠR bude vyhotoven v elektronické podobě, bude zaslán všem členům ŠR a vyvěšen na internetových stránkách ZŠ.
Zápisy z jednání ŠR provede paní Věra Kmentová.
4. Výroční zpráva za školní rok 2020 / 2021 byla schválena všemi přítomnými členy a podepsána předsedkyní ŠR.
5. Členové ŠR byli seznámeni s drobnými úpravami ve Školním řádu. Navrhované změny:
- provoz školní družiny 6.15 až 7.45 hod a 11.40 až 16.10 hod
- žákům je zakázáno manipulovat s žaluziemi a otevírat okna bez dohledu pedagoga
- povinnost zákonných zástupců pravidelně kontrolovat a podepisovat studijní výsledky svého dítěte v internetové žákovské
knížce
- třídnická hodina se uskuteční minimálně 1 x za měsíc v odpoledních hodinách
- všechny známky musí být zapsány vyučujícím v elektronické žákovské knížce

- známky do matriky ( hodnocení – uzávěrka učitele ) na konci klasifikačního období napíše vyučující nejpozději 24 hodin
před termínem konání příslušné pedagogické rady
- ruší se povinnost žákovské služby o úplnost zápisů do třídní knihy (elektronická)
Schváleno všemi členy ŠR.

6. Seznámení se s přípravnou třídou.
- počet žáků přijatých na základě pedagogicko – psychologické poradny
- náhrada asistentky pedagoga

7. Zástupcem do konkurzní komise byla zvolena všemi přítomnými členy předsedkyně ŠR paní Darina Holušová.

8. Termín další schůze ŠR bude stanoven na základě zvolení nového ředitele / ředitelky školy.

V Čejkovicích 07.10.2021

Podpisy přítomných :

