Zápis ze schůze školské rady
při

SZŠ a VOŠ zdravotnické Poděbradská 1247/2
Karlovy Vary, příspěvková organizace
konané dne 23. 6. 2020

Body jednání:

1.

Přivítání rodičů a ostatních členů školské rady.

2.

Nelson Daka – vysvědčení, ukončený 11. ročník, postup do 12. ročníku (adopce na
dálku), zaplaceno na jeho vzdělání 8 000 Kč (Tříkrálová sbírka vynesla cca 3 421 Kč).

3.

Život dětem – letos účast v podzimním termínu – polovina výtěžku do sociálního
fondu školské rady. Již jsme přihlášeni do nového ročníku na září školního roku
2020/2021.

4.

Pozastavení společenských aktivit žáků školy z důvodu COVID – 19. V důsledku
nevyčerpány finanční prostředky naplánované Rozpočtem školské rady na školní rok
2019/2020. Rozpočet školské rady na školní rok 2020/2021 nerozšiřován o ušetřené
prostředky. Školská rada schválila přebytek ponechat na pokrytí akcí přesunutých na
podzimní termín.

5.

Školská rada projedná Návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019.

6.

Městská policie – spolupráce, řešení kyberšikany, rasové nesnášenlivosti. Všechny
besedy proběhly v naplánovaných termínech.

7.

Vzhledem ke COVID – 19 žádné mimořádné finanční příspěvky pro studující na
akce, které jsou nad rámec rozpočtu ŠR, vypláceny nebyly.

Diskuse:
1.
2.
3.

Školská rada diskutovala o důsledcích nouzového stavu na výuku ve škole.
Školská rada rozebírala způsoby distanční výuky.
Školská rada diskutovala o přínosu adaptačních pobytů žáků 1. ročníků.

Usnesení:
1.
2.
3.

Školská rada schválila Návrh rozpočtu na školní rok 2020/2021.
Příští schůzka školské rady proběhne na přelomu září a října 2020, termín bude po
prázdninách upřesněn.
Školská rada byla informována o nutnosti konání voleb nových členů v příštím školním
roce 2020/2021.

Přílohy:
Prezenční listina
Seznam členů školské rady
Návrh rozpočtu školské rady na školní rok 2020/2021

Zapsala: PaedDr. Zuzana Ledvinová … (rukopis přímo na schůzce školské rady),
Ověřila: PaedDr. Zuzana Ledvinová (čistopis se zálohou na počítači)
Předseda: PaedDr. Zuzana Ledvinová

V Karlových Varech dne 23. 6. 2020

Předsedkyně školské rady
výchovná poradkyně
PaedDr. Zuzana Ledvinová

