Zápis
ze zasedání školské rady ZŠ Tehov
konané dne 4. listopadu 2019 v 19:00 hod
Zasedání se zúčastnili členové školské rady, abecedně: Ludmila Hlavsová, Mgr. Petr Holešínský, Mgr.
Jitka Juříková, Ing. Vilma Kazdová, a RNDr. Kateřina Ruszová, Ph.D.
Nepřítomen: Jakub Novotný (omluven)
Rada je usnášeníschopná. Na jednání byla přizvána ředitelka školy Mgr. Radana Šimčíková.
Program zasedání:
1. Projednání návrhu stanoviska pedagogických pracovníků ZŠ Tehov ke stávce vyhlášené
Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na den 6. 11. 2019;
2. Volba předsedy školské rady;
3. Projednání výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019;
4. Různé.
Stanovisko pedagogických pracovníků školy ke stávce
Ředitelka školy prezentovala návrh stanoviska pedagogických pracovníků ZŠ Tehov ke stávce
vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na den 6.11.2019. Pedagogové se
ke stávce připojí morální podporou, nicméně výuka bude v den stávky v ZŠ a MŠ Tehov probíhat
normálně. Rodičům bude rozesláno písemné stanovisko e-mailem ještě dnes večer. Školská rada vzala
návrh stanoviska na vědomí bez výhrad.
Volba předsedy školské rady
Členové školské rady navrhli na předsedu školské rady Mgr. Petra Holešínského, který s nominací
souhlasil. Pro schválení návrhu hlasovali 4 členové rady pro, žádný nehlasoval proti, jeden člen rady se
hlasování zdržel. Mgr. Petr Holešínský byl zvolen předsedou školské rady.
Projednání výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Ředitelka školy předložila k projednání výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019
(dokument v příloze), školská rada zprávu projednala, členové rady měli materiál k dispozici 14 dní
před schůzí. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo všech 5 přítomných členů rady, žádný člen
nehlasoval proti. Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 školská rada schválila.
Různé
- ředitelka školy seznámila školskou radu s aktuální situací dodávky 22ks iPadů, které budou
využívány jednotlivými třídami nejen ve výuce českého a anglického jazyka a ve výuce základů
informatiky, ale i vlastivědy, přírodovědy, atd., pro které je k dispozici řada interaktivních her a
programů
- školská rada dále diskutovala aktuální stav a kvalitu výuky anglického jazyka, přičemž se
členové školské rady shodli, že je žádoucí zlepšit praktické jazykové dovednosti žáků a za tím
účelem doporučili, aby se škola zapojila do partnerského výměnného programu škol a zajistila
tak pro žáky výměnný studijní pobyt v zahraničí (ideálně ve Velké Británii).
Přílohy:
1) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
V Tehově dne 4. 11. 2019
Zapsal: Petr Holešínský
Ověřila: Kateřina Ruszová
Na vědomí: členům školské rady, ředitelce školy, rodičům (zveřejněním na www stránkách školy)

