
Zápis ze zasedání školské rady

píi Základní škole Mochov, okres Praha - východ,

Na Dolejšku 287,250 87 Mochov

konaného dne 21.4.2022

Přitomni: František Bouček, Mgr. Věra Kašparová, Pavla Hanušová

Nepřítomni: -

Hosté: Mgr. Andrea Koubíková - ředitelka ZŠ Mochov

1. schválení školního řádu

Šxotsra rada schválila nový Školní řád, č. j,96122 ze dne 19. 4,2022. Do školního

řádu byl na základě novely zákona č.37212011 Sb. přidán oddíl o poskytování

zdravotních služeb v prostorách školy,

2.Zápis do 1. ročníku

Andrea Koubíková informovala o průběhu a výsledcích zápisu k povinné školní

docházce, ktený se konal 6. dubna. K zápisu bylo zaregistrováno 17 dětí. K dnešnímu

dni je zapsáno 13 žáků. Rodiče dvou dětí podali žádost o odklad začátku povinné

školní docházky. U dvou dětí, tzv. pětiletých, se čeká na vyjádření pedagogicko-

psychologické poradny, zda předčasný nástup dětí do školy doporučí.

3. Adaptační skupina pro děti ukrajinských uprchlíků, zápis děti ukrajinské

národnosti k povinné ško!ní docházce

Andrea Koubíková a František Bouček informovali přítomné se ziízením adaptační

skupiny pro děti ukrajinských uprchlíků, Obec poskytla pro provoz téio skupiny prostory

v bývalé poště, dětem se zde věnujídvě vychovatelky ukrajinské národnosti. Na obědy

docházejí děti do školníjídelny.



V červnu budou probíhat zápisy ukrajinských dětí k povinné školní docházce. V tuto

chvíli je ve škole 10 volných míst.

+. Škola v přírodě

V letošním školním roce neplatí pro pořádání škol v přírodě žádná omezení. Žáci

mochovské školy pojedou v termínu 30. 5. - 3. 6. 2022 do Hotelu Bára na Benecku

v Krkonoších, Škola zůstává v provozu pro žáky, kteří se školy v přírodě neúčastní,

5. Návrhy, připomínky a diskuse členů rady školy

Zápisy z jednání školské rady budou písemně k dispozici členům rady na příštím

zasedání.

6. Příští schůzka školské rady byla stanovena na říjen 2022.

Zapsala: Pavla Hanušová
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