3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zápis ze společného zasedání Školské rady a Pléna SRPŠ
konané dne 15. 9. 2020
Přítomni:
Host:
Omluveni:

viz prezenční listina
ředitel školy

Program:
1. Zahájení jednání, přivítání členů, poděkování za činnost v uplynulém období.
2. Nový člen ŠR za zákonné zástupce - volba
3. Nové informace z MŠMT, KÚKK, MÚ Cheb – změna financování, zateplení budovy,
Manuál k covid-19
4. Informace k průběhu vzdělávání v období 3. – 6. 2020 (online, meet, další zdroje)
5. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/20 – zájmová činnost,
projekty, soutěže a úspěchy žáků, výchovný poradce, metodik prevence
6. Seznámení s Plánem činnosti na školní rok 2020/21 – MP, testy Scio, klima tříd –
Proskoly, kroužky, žákovský parlament, třídnické hodiny, konzultační hodiny po
domluvě, školní bodovací soutěž – SRPŠ, ŠPP
7. Rozpočet SRPŠ – vyúčtování, plán na nový školní rok
8. Volba nových členů předsednictva SRPŠ – předseda
9. Schválení ŠŘ – omlouvání do 3 dnů, mobily, šatny, pravidla hodnocení – zápis v
ŽK/ŠoL, omluvenky ŽK resp. ŠoL – přes rodičovský účet, primární klasifikace ve
ŠoL, 2. stupeň bez ŽK, povinnost výuky při dlouhodobé absenci (nad 3 dny) – viz
MŠMT
10. Čerpání rozpočtu MÚ za období leden-srpen, tvorba a čerpání investičního a
rezervního fondu – opravy (nábytek 1. st., opravy, tabule SMART, malování)
11. Vybavení školy, akce školy – projekt Adaptační výjezd žáků 6. r. (zrušen dotační
titul), Zlatá míle, Šablony ESF (DVPP, kroužky, doučování, IT ve výuce, odborník ve
výuce, projektové dny) – od 2/21 Šablony III
12. Lyžařský kurz 7. r., termín , organizuje Jana Němejcová
13. Obědy do škol, Ovoce do škol, Mléko do škol – 1. st., Plavání – podpora MŠMT,
FOHO
14. Ředitelské volno 1. 10., 16. 10. a 16. 11. 2020 – DVPP ped. sboru
15. Další podněty: Plavání 3. r. – lektor – první plavání z důvodu dovolené externího
lektora vedly paní učitelky (kvalifikované) v doprovodu p. AP. Od následující hodiny
s externím lektorem.
Příloha:
Prezenční listina
V Chebu dne 15. 9. 2020

Zapsal: Mgr. Pavel Černý

