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Zápis z 36. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice 

 

Datum konání:  12. 3. 2020  

  

 

Přítomni:   předseda ŠR:  Mgr. Petr Polášek, DiS. 

 členové:  Ing. Eva Rajchmanová, Tomáš Makudera, MUDr. Petr Jordán  

  Petr Bílík, Mgr. Petr Martínek 

                          Marta Jašková, Bc. Marián Dvořák 

 

Omluvena:          Hana Holečková 

 

Host:    Mgr. Martin Maňas – ředitel školy  

 

Program:   Schvalování změny ve školním řádu 

 Diskuze 

 Informace o chodu školy 

 

Školní řád  

- představení návrhu na změnu (doplnění) školního řádu (bod 2.2.12.) 

- veřejné hlasování o návrhu: 8 hlasů pro, 0 proti (schváleno) 

 

 

Diskuze  

- navržení uzavření tělocvičny v souvislosti s nařízením vlády proti šíření koronaviru 

- investiční akce v budově školy 

- závěrečné zasedání ŠR na začátku školního roku 2020/21 (končí tříleté volební období) 

- podzim 2020: uspořádání voleb do ŠR  

 

 

Informace ředitele školy  

- byly podány informace o činnosti školy za uplynulé období od posledního zasedání - viz příloha  

- každý z bodů byl ředitelem školy vysvětlen a ŠR prodiskutován 

 

V Dolních Bojanovicích 18. 3. 2020 

 

  

 zapsal: Mgr. Petr Polášek, DiS. 
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Informace ředitele školy pro Školskou radu 12. 3. 2020 – 36. zasedání 

(zkráceno) 

 Současná situace koronaviru a uzavřené školy: formy a způsoby distančního vzdělávání, 

provoz MŠ prozatím zachován, uzavření tělocvičny, rušení či překládání plánovaných akcí  

(s CK v jednání Anglie) 

 

 Personální změny k od poslední ŠR (ZŠ, MŠ, provozní) 

 

 Vzdělávání (přijímací řízení, zápis do 1. třídy a MŠ, žáci s SVP, testování SCIO) 

 

 Uskutečněné akce od poslední ŠR: (vánoční dílny, LVK, ples školy s polonézou, družba 

školního parlamentu se ZŠ Čejkovice) 

 

 Úspěchy školy 2019/2020 (2x 1. místo Bible a my okres, 1. místo v AJ okres, 2. místo Bible  

a my okres, 3. místo v Z okres, 1. místo liter. soutěži, 1. místo ve VV soutěži, 1. místo nohejbal 

H4 okres, 3. místo nohejbal H3 okres, 1. místo okres a 3. místo kraj florbal D2, aktuálně celkově 

2. místo ze všech škol okresu Hodonín 

 

 Chystané akce 2019/2020: v souvislosti s uzavřením školy velká neznámá, některé určitě 

budeme rušit, abychom ve zbytku otevřeného školního roku apriori učili 

 

 Investice školy a obce v roce 2020: odpady a dlažba do přízemí ŠJ, nábytek do kabinetů  

(1. stupeň, ČJ), zbývající sociální kouty v kmenových třídách, klimatizace VV + HV, nábytek 

do altánu, upravení prostoru u trampolíny 

 

 Projekty, granty (probíhají Šablony II) 

 

 Co se daří a co chceme zlepšit 

 

 INFO o ŠD, MŠ, ŠJ, úklid  

 

 INFO o doplňkové činnosti školy 

 

 Úprava Školního řádu ZŠ od 1. 5. 2020: bod 2.2.12. 

 

 Info o nutnosti uspořádání nových voleb do ŠR na podzim 2020 (končí tříleté období ŠR, 

škola zajistí volby za rodiče a pedagogy)  

 

Děkuji školské radě i zřizovateli za spolupráci!  

V Dolních Bojanovicích 12. 3. 2020 

Mgr. Martin Maňas 

                ředitel školy 


