Základní škola a Mateřská škola
Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov

Zápis ze zasedání Školské rady dne 30. 09. 2021.
I. Zahájení
Schůze ze dne 30. 09. 2021 od 13.00 hodin

II. Prezence
Přítomni: Kovacsová V., Smolenová S., Smrž V., Mgr. Berková I.

III. Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu
2. Předložení a schválení Výroční zprávy školy
3. Předložení akčního plánu školy
4. Informace o snižování počtu žáků v ZŠ
5. Výuka plavání
6. Modernizace školy
7. Obědy pro děti
8. Zájmové kroužky
9. Úprava cen obědů- provozní řád ŠJ

IV. Otevřené body
1. Program byl schválen v navrženém znění. Předsedkyně V. Kovacsová zahájila schůzi ŠR a seznámila
přítomné s průběhem schůze.
1. Předložení a schválení Výroční zprávy školy: výroční zpráva byla členům školské rady předložena
v řádném termínu na zasedání 30. 09. 2021. Pedagogická rada schválila Výroční zprávu dne 25. 8. 2021.
Součástí je i Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 a zpráva o hospodaření školy. Výroční
zpráva byla všemi členy bez námitek schválena.
2. Předložení akčního plánu školy pro školní rok 2021-2022: ředitelka předložila plán akcí na školní
rok, který je rovněž k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy. Plán bude upravován podle aktuální
epidemické situace. V prvním školním týdnu si vzali žáci čtvrtého ročníku patronát nad prvňáčky a
pomáhají jim se školní přípravou a poznáváním režimu školy. Tato spolupráce starších žáků
s nejmenšími se nám již v minulosti osvědčila a budeme v ní pokračovat.
3. Snižování počtu žáků v ZŠ: z loňského počtu 11 žáků odešlo 5 žáků do šestého ročníku do Kaplice.
Do 1. třídy nastoupili 4 žáci, jeden prvňáček začal navštěvovat školu až po první vlně testování v září.
Pro letošní školní rok je ve třídě pouze 10 žáků. V důsledku malého počtu dětí v obci se bude počet
žáků dále snižovat a je možné, že se budeme pohybovat okolo stavu 10 dětí v ZŠ několik ročníků.
4. Výuka plavání: v letošním školním roce se žáci nezúčastní výuky plavání. Vzhledem k nutnosti
spojování naší malé školy se žáky školy jiné nám plavecká škola bazénu Český Krumlov letošní výuku
nedoporučila.

5. Modernizace školy: v měsíci červnu byla školka, školní družina a kabinet vybaveny novým kobercem.
Děti ho využívají na relaxační i výukové aktivity.

6. Obědy pro děti: v letošním školním roce škola zažádala o dotaci na úhradu obědů pro 1 žáka. Příjem
daru schválilo zastupitelstvo obce a od 1. 10. 2021 bude dotace využívána.
7. Zájmové kroužky: pro letošní rok škola dojednala s DDM Kaplice provoz zájmového sportovního
kroužku. Kroužek se bohužel neuskuteční, protože se přihlásili pouze dva žáci školy. Je velmi zarážející,
že žáci svůj volný čas nenaplňují žádnou zájmovou aktivitou.
8. Úprava cen obědů: ředitelka školy předložila Provozní řád ŠJ, kde jsou strávníci seznámeni s novými
cenami obědů a svačin od 1. 9. 2021 (Vyhl. č. 129/2021 Sb.).
9. Výchovné poradenství: po vyšetření v PPP je v MŠ jedno dítě s podpůrnými opatřeními, které má
asistentku pedagoga a v ZŠ je 5 žáků s podpůrnými opatřeními. Dva žáci navštěvují pedagogické
intervence a jeden žák má asistentku pedagoga.

Dne: 30. 09. 2021
Zapsala:
V. Kovacsová……………………………..

Ověřovatel zápisu:
V. Smrž……………………………………….

Členové ŠR:
S. Smolenová……………………………..

