Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Pražská 14, 250 81 Nehvizdy
www.skolanehvizdy.cz

Zápis č. 2 z jednání školské rady, konaného dne 16. 12. 2021
funkční období 2021-2024

Přítomni:
Ondřej Podhora, Hynek Ondráček, Mgr. Alena Danielová,
Omluveni:
Dr. Luboš Rýdlo, ředitel školy
Nepřítomni:
-

Jednání školské rady svolala předsedkyně školské rady
Navržený program:
1/ Projednání změny a doplnění školního řádu ZŠ ve vazbě na ustanovení §§ 22, odst. 3) a 50, odst. 1)
školského zákona.
Navržený text:
5.4 Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom
jeho zákonný zástupce písemnou zprávu (osobní sdělení) pokud možno předem, nejpozději však do 3
kalendářních dnů. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob
vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
Má-li třídní učitel nebo kterýkoli učitel daného žáka pochybnosti o důvodech neúčasti žáka ve vyučování či
neúčasti ve vyučování konkrétního předmětu, je škola oprávněna požadovat vyjádření lékaře či jiné odborné
instituce (pediatr, specialista, KHS apod). Toto vyjádření zajišťuje škola prostřednictvím třídního učitele,
zástupkyně ředitele či přímo ředitele školy od zákonných zástupců žáka, v krajním případě dotazuje škola
přímo lékaře či jinou instituci. Povinnost zákonného zástupce žáka doložit neúčast žáka ve vyučování dle
výše uvedeného je dána ustanoveními § 22, odst. 3) písm. d) a § 50, odst. 1) zákona 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění.
Škola vyžádá vyjádření lékaře či jiné odborné instituce dle výše uvedeného vždy, přesáhne-li absence žáka
20% počtu vyučovacích hodin ve sledovaném období (1. měsíc – čtvrtletí-pololetí) či předmětu.
Ustanovení bodu 5.4 se uplatní v případě prezenční i distanční výuky.
3/ Informace ředitele školy - prostřednictvím zápisu:
Ředitel školy informoval členy školské rady o:
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- dokončení dvou odborných učeben. Učebny jsou předány škole, vůči dodavateli bude uplatněna sankce
0,02% z celkové ceny díla, celkem tedy 184 900,10 Kč vč. DPH (termín předání díla byl 31. 10. 2021)
- LVK – aby škola umožnila účast všem žákům, jsou vypsány 4 termíny. 3 pro očkované, 4. pro
neočkované. Ve spolupráci se zřizovatelem je zajištěno PCR testování na kurzu pro neočkované žáky
- personální i ekonomická situace školy je stabilní, nálada výborná
- jako ředitel školy ujišťuji školskou radu, že budu dodržovat veškerá nařízení, opatření a jiné předpisy,
které upravují naši činnost. Chápu různost názorů, nicméně mám své zákonné povinnosti, mj. v oblasti
ochrany zdraví žáků.

Usnesení:
Školská rada:
- schvaluje doplnění a úpravu školního řádu s účinností od 1. 1. 2021
- bere na vědomí informace ředitele školy (v zápisu)
- stanovuje termín příštího jednání na srpen 2022, termín bude upřesněn dle aktuální situace, dřívější
možný termín jednání není tímto dotčen

Zapsal: Luboš Rýdlo
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