36. zasedání školské rady při ZŠ Gutova konáno 20. 10. 2021
Přítomni:
Mgr. Bc. Jiří Voneš, RNDr. Renáta Krejčí, Mgr. Jarmila Velichová, Mgr. Václav Vlček,
Karolína Štrobachová
Nepřítomen:
Ing. Jiří Budek, Ing. Petr Beneš
Program:
1. Uvítání členů školské rady.
2. Připomínkování a schvalování výroční zprávy školy za minulý školní rok 2020-2021.
3. Informace p. ředitele o plánovaných akcích tohoto školního roku.
4. Diskuze.
Zápis:
1. Uvítání členů školské rady
2. Připomínkování a schvalování výroční zprávy školy za minulý školní rok 2020-2021
- Výroční zpráva byla schválena.
- Z důvodu nepřítomnosti se hlasování nezúčastnil p. Ing. Jiří Budek a p. Ing. Petr Beneš.
3. Informace p. ředitele o plánovaných akcích tohoto školního roku.
- Od začátku školního roku se ve škole doučují žáci, kteří mají tuto potřebu.
- Škole je otevřena pro volnočasové aktivity, ale nemají sem vstup žáci z jiných škol
z důvodu opatření proti šíření covidu.
- Některé třídy již prošly karanténou.
- Hlavním cílem školy je udržet prezenční výuku žáků.
- Probíhá kampaň výzdoby školy.
- Webové stránky projdou aktualizací do nového, modernějšího vzhledu. Po funkční
stránce jsou vyhovující.
- Den otevřených dveří se bude přesouvat na nejbližší možný termín.
- V září 2022 oslaví škola 60 let. K tomuto významnému výročí se uskuteční více
menších akcí v době od 4/2022 do 9/2022.
4. Diskuze
- Pro rodiče budoucích prvňáčků je škola připravena udělat on-line schůzku/prezentaci
(nyní se připravují prezentační materiály).
- Probíhá čtenářská soutěž.
- Škola využívá pro plaveckou výuku novou plaveckou školu, která působí v bazénu
AXA.
- Nyní se dojíždí projektové dny, které se rozběhly v září 2021 – projektový den mimo
školu.
- Škola bude organizovat pro žáky 2 školy v přírodě, dále v zimě lyžařský výcvik.
- Od jara 2022 by uvítali možnost, aby děti mohly jezdit do jiného objektu na ŠVP než
na Černou horu.
- P. ředitel děkuje za vysokou podporu radnice.
- Další schůzka proběhne na jaře 2022.
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Pí. předsedkyně Krejčí vznesla dotaz na p. Mgr. Vlčka - v okamžiku distanční výuky
někteří žáci nemají možnost připojení k internetu. Je úřad schopen v tomto případě
nabídnout nějaké řešení? P. Mgr. Vlček se pokusí v daném případě tuto situaci pomoci
řešit.

Přílohy:
1. Prezenční listina
Zapsala: Karolína Štrobachová
Předsedkyně: RNDr. Renáta Krejčí
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