Zápis ze zasedání školskérady
při Základní škole Mochov, okres Praha - východ,
Na Dolejšku 287 ,25O 87 Mochov

konaného dne 10. 5.2O2L
Přítomni: František Bouček, Mgr. Věra Kašparová, Pavla Hanušová
Nepřítomni: Hosté: Mgr. Andrea Koubíková

- ředitelka

1. Zápis do 1. ročníkuzákladního

ZŠMochov

vzdělávání

Ředitelka školy Mgr. Andrea Koubíková informovata o průběhu a výsledcích zápisu k povinné

školnídocházce. Zápis do 1. ročníkuzákladního vzdělávání se konal korespondenčníformou
ve dnech 1.

- 15. dubna. Zapsáno

k povinné školnídocházce je 12 žáků.Rodiče čtyř dětí podali

žádost o odklad základního vzdělávání. Dvěma dětem již bylo na základě dodaných doporučení

vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školnídocházky. U zbývajícíchdvou dětí se v současné

době čeká na vyšetření těchto dětí v pedagogicko-psychologické poradně.

2. Testování žákůa zaměstnanců AG

testy

V prvních týdnech obnovené prezenčnívýuky docházelo 2x týdně k pravidelnému testování

AG testy Lepu a Sinclear dodávanými do škol ze Správy státních hmotných rezerv. Od 3. 5.
probíhá podle rozhodnutívlády testováníjen 1x týdně, vždy prvníden příchodu do školy.
Nikdo zžáků ani zaměstnanců nebyltestován pozitivně. Všichni zaměstnanci školy, kteříměli
zájem o vakcinaci proti COV|D-19, jsou v současnédobě již naočkováni.

3. Distančnívýuka
Ředitelka školy informovala o průběhu distančnívýuky žákůa o návratu k prezenčnívýuce.

+.

Škola v přírodě

Ředitelka školy informovala školskou radu o problematice letošníškolyv přírodě. od začátku

školníhoroku jsou zakázány všechny pobytové akce žáků.V současnédobě se jedná o jejich
povolenÍ, stále však neníjasné, jestli se škola v přírodě našich žáků,která by měla probíhat
v

Jiřetíně pod Jedlovou od 31. 5. do 4. 6. bude moci konat.

5. Rekonstrukce ško!níbudovy
Starosta obce pan František Bouček informoval o probíhajícírekonstrukci školníbudovy. Ta je

již před

dokončením.Ve vnitřních prostorech

se dokončuje kabeláž, kamerový a
zabezpečovacísystém. Zbývají úpravy školnízahrady a vjezdu na pozemek školy. Do
zrekonstruované školy se žáci vrátí I.září na počátku školního roku 2O21/2O2t,

6. Návrhy, připomínky a diskuse členůrady škoIy
Zápisy z jednání školskérady budou písemně k dispozici členůmrady na příštímzasedání.

7. Příštíschůzka školskérady byla stanovena na říjen 2O2L.

Zapsala: Pavla Hanušová

Předseda Šn:Ugr. Věra Kašparová
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