ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ING. M.PLESINGERA - BOŽINOVA NERATOVICE
DNE: 25.5. 2020
Přítomni: Soukupová, Hvězdová, Opltová, Peter, Fialová, Görögová, Štěrba, Černý, Kořanová,
Novotná
Omluveni: Kučerová, Melicharová
Program:
1. Zahájení
Zapisovatelem byla zvolena K.Kořanová
2. Zpráva ČŠI
Školská rada vzala na vědomí zprávu ČŠI z listopadu 2019.
3. Rozpočet
V jednání jsou náklady vzniklé bezpečnostními opatřeními vzhledem Coviod-19.
Vznikly další náklady vzhledem k bourání staré přístavby školy a úpravě nových provizorních
prostor pro výuku během výstavby nového pavilonu.
4. Výsledky zápisu žáků do prvního ročníku
Přišlo 94 dětí, přijato bude 76
5. Schválené investiční akce na 2020:
Ředitel školy informoval přítomné o průběhu oprav, investičních akcí a údržbě budovy, která
by měla nastat převážně během hlavních prázdnin.
• Výměna přívodního el. kabelu do jídelny
• Demolice staré přístavby – termín dokončení červen 2020
• Zahájení nové stavby
• Podlahy v několika třídách
• Malířské práce
• Generální oprava sociálních zařízení
6. Projekty EU
• IROP 47 – na podzim proběhly rekonstrukce učebny jazyků, přírodopisu, fyziky, chemie,
informatiky,
- IT technika a konektivita
- zeleň
• Šablony I. – v srpnu 2019 odeslána závěrečná zpráva o realizaci. Doposud bez odezvy MŠMT.
• Šablony II. – zahájeno v září 2019; v únoru odeslána první ZOR
7. Personální situace je stabilizovaná.

8. Výstavba nového pavilonu – zatím nebyl vybrán zhotovitel
9. Školní družina nebude na příští školní rok navyšovat příspěvek. Zbylo hodně materiálu kvůli
uzavření škol při pandemii Covid-19.
10. Fungování školy během pandemie a plošného uzavření škol
Všem žákům byla poskytnuta distanční výuka v takové formě, která jim vyhovovala, na kterou
měli v domácnostech potřebné vybyvení.
11.3. byly zavřeny školy, 3.4. proběhlo telefonické šetření ČŠI, 11.5. nastoupili zpět žáci 9.
ročníku, 25.5. nastoupilo zpět 260 žáků 1. stupně. Postupujeme podle Manuálu MŠMT.
11. Konec funkčního období stávající ŠR – v září proběhnou nové volby
12. Závěrečná akademie – proběhne v omezené formě pouze pro žáky 9.tříd a jejich blízké

Zapsala: Kateřina Kořanová
Zápis ověřila: Jaroslava Soukupová

