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Zápis ze zasedání školskérady
při ZŠMochov, okr. Praha - východ, Na Dolejšku 287,
250 87 Mochov

konaného dne 6. 5. 2020
Přítomni: František Bouček, Mgr. Věra Kašparová, Petra Hejnová
Nepřítomni:
Hosté: Mgr. Andrea Koubíková - ředitelka ZŠMochov

1.Zápis do 1. ročníkuZŠMochov, okres Praha - východ
Paní ředitelka Mgr. Andrea Koubíková informovata Šno průběhu a výsledcích zápisu

do 1. ročníkuzákladního vzdělávání, ktený se v letošnímroce konal korespondenční
formou ve dnech 1. - 7. dubna. Ke dnešnímudni je zapsaných 13 žáků.Rodiče
dvou dětí podali žádost o odklad základního vzdělávání. V současnédobě se čeká
na vyšetřenítěchto dětí v PPP.

přírodě

2. Ozdravný pobyt v
Z důvodu epidemie COV|D
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19 se letošníozdravný pobyt v přírodě v Jiřetíně pod
Jedlovou nemohl konat. Poskytovatelé ubytovacích služeb nejsou schopni vrátit
zaplacené zálohy. Po dohodě s nimi byl proto domluven termín pobytu na příští
školnírok a podepsána závazná smlouva. Zaplacené zálohy budou převedeny na
tento pobyt.

3.Podklady hodnocení vzdělávání na konci školního roku 201912020
MŠMT vydalo vyhlášku č,21112020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žákůve
druhém pololetí školního roku 201912020. Na základé výše uvedené vyhlášky
zohlední závěrečnéhodnocení žákůna vysvědčenína konci školníhoroku
2O1912O2O skutečnost, že nebylo možno naplnit všechny výstupy ŠVPa závěrečné
hodnocení se proto soustředí především na hlavní výstupy v profilových předmětech.

Dokument Podklady hodnocení vzdélávání žákůZákladní školy Mochov je uložen na
webových stránkách školy,

4. Pravidla pro obnovení provozu školy v období po 25. 5.2020
Paní ředitelka Mgr. Andrea Koubíková oznámila ŠR,že od ponděli 25, 5. 2020 bude
obnoven provoz našíškoly pro 4 oddělení žákůa jedno oddělení školnídružiny,
Dopolední blok výuky bude začínatv 8,00 a končit v 11.40. Provoz školnídružiny
bude záviset na zájmu rodičů,nejdéle však do 17,00. Pro žáky, kteří se nebudou
osobně účastnitvýuky, bude nadále pokračovat distančnívýuka. Dokument Provoz
Základní školy Mochov v období do konce školního roku 201912020 je uložen na
webových stránkách školy,

5. Návrhy, připomínky a diskuse členůrady školy
Zápisy z jednání školskérady budou písemně k dispozici členůmrady na příštím
zasedání.
6. Příštíschůzka školskérady byla stanovena na říien 2020.

Zapsala: Petra Hejnová
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Předseda ŠR:Mgr. Věra Kašparová
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