Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Pod Ralskem 572
IČ: 48283011,

487864527

ZÁPIS
ze zasedání školské rady, konané dne 9.11.2020 od 16,30 konané on-line
prostřednictvím google classroom.
Počet přítomných : 6 (Mgr. Šárka Krousová, Věroslav Tomášek, Jaroslava
Bizoňová, Mgr. Bc. Libuše Pittnerová, Mgr. Pavel Polák, Marek Steinfest)
Nepřítomni:
---Zapisovatel: Ing. Lenka Jelínková, MBA

Program: 1) Distanční výuka na ZŠ Pod Ralskem
2) Strava v době distančního vzdělávání
3) Stížnost ČŠI
Školská rada byla svolána předsedkyní. Byl navržen program, který byl projednán
a poté jednomyslně schválen.
1) Školskou radou byly předloženy dotazy, týkající se distančního vzdělávání na
ZŠ Pod Ralskem:
- škola využívá platformu google classroom + i-žákovskou
- zpětná vazba je poskytována přímo v učebně google classroom, případně
prostřednictvím i-žákovské, v krajních případech přes e-mail
- informace mezi vedením školy a vyučujícími jsou předávány formou on-line
setkávání (učebna google), mailovou komunikací, telefonicky
- byly projednány problémy, které souvisí s distančním vzděláváním (nečinnost
žáků, hodnocení, absence)
- byly vzneseny i námitky ve smyslu nedostatečné zpětné vazby při zadávání
úkolů mezi některými učiteli a žáky, v případě, že vyučující nebudou zpětnou
vazbu mít, budou na toto upozorněni
- on-line výuka na 1. stupni jedna hodina denně, na 2. stupni maximálně 3 hodiny
za den
- prostředky z MŠMT byly využity pro nákup notebooků a softwaru prioritně pro
vyučující
- škola nemá možnost zajištění internetového připojení pro žáky (MŠMT jedná se
společností T-Mobile pro poskytnutí připojení pro žáky)
- školská rada dala podnět pro sjednocení distančního vzdělávání od 1.2.2021 přes
platformu google classroom
2) Škola neposkytuje stravu v době distančního vzdělávání, neboť nelze
poskytovat dotované obědy a škola vaří střídavě v MŠ a ZŠ (dle počtu žáků v MŠ)

3) Školská rada byla seznámena se zjištěním ČŠI ohledně distančního vzdělávání
na ZŠ Pod Ralskem. Závěr – škola postupuje v souladu s metodickým pokynem
a dle přílohy č. 2 Školního řádu.
Zápis ŠR schválila jednomyslně.
V Mimoni dne 10.11.2020
Mgr. Šárka Krousová, předsedkyně ŠR
v.r.

