
Zpráva o činnosti Školské rady ZŠ Batelov v roce 2020 

 

Školská rada se pravidelně schází dvakrát do roka, v letošním roce proběhlo setkání 20. 

května 2020 a 31. srpna 2020. 

Na první členské schůzi rada obdržela od ředitelky školy informace o hospodaření školy za 

rok 2019, školním plesu a jeho výtěžku pro Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, 

z.s., projektech školy, dále také o zápisech do MŠ a ZŠ.  Řešila mimořádná opatření 

v důsledku COVID – 19. 

Při druhém setkání Školské rady byli členové seznámeni s organizací nového školního roku 

2020/2021, Výroční zprávou o činnosti školy a jejím hodnocení, obdrželi informace o provozu 

školy vzhledem ke COVID-19 a o připravovaných projektech.  

V neposlední řadě odsouhlasili a schválili nové dokumenty školy:  

- Školní řád – dodatek č. 2 

- Dodatek k ŠVP ZV č. 4 

- Dodatek č. 2 ke směrnici – Vnitřní řád školní družiny 

- Dodatek k ŠVP pro školní družinu č. 3 

- ŠVP pro předškolní vzdělání Mateřské školy Batelov – dodatek č. 2 

- Dodatek č. 2 ke směrnici – Vnitřní provozní řád Mateřské školy Batelov 

- Školní řád Mateřské školy Batelov – dodatek č. 2 

Proběhla diskuse: Oprava venkovního sportoviště, přechod pro chodce nebo možnost 

vybudování retardéru při přecházení silnice v blízkosti školy, ničení prostor v areálu MŠ, 

opravy školní kuchyně, vybudování nové třídy školní družiny, školní akční plán a jiné. 

Dne 16. 11.2020 předsedkyně Školské rady svolala další schůzi. Vzhledem k situaci s COVID -

19 proběhla online přes aplikaci Teams. Rada byla seznámena s aktuálními informacemi o 

vzdělání žáku a schválila Školní řád – dodatek č.3, který doplňuje informace týkající se 

distančního vzdělávání. Zároveň projednala zprávu o činnosti Školské rady. 

V letošním roce končí volební období Školské rady. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu 

MŠMT svým mimořádným opatřením ze dne 29. října 2020 prodloužilo funkční období členů 

školských rad, toto období skončí tři měsíce od skončení nouzového stavu.  

Po skončení nouzového stavu ředitelka školy zajistí provedení voleb zástupců pedagogických 

pracovníků, dále členů školské rady za zákonné zástupce žáků. 

V Batelově dne 16. 11. 2020 

Zpracovala: H. Cáhová, předseda Školské rady 


