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Pozvánka na jednání školské rady 
 
 
 
 
 
Jednání školské rady 
 
   Dovolte, abych Vás pozval na jednání školské rady při ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. 

Krásnohorské 2254, které se bude konat v úterý  22. 6. 2021  v 15:00 v ředitelně školy. 

 

Program jednání 

 

1. Úvod 

2. Zhodnocení uplynulého školního roku 2020/2021 

3. Informace o průběhu a formě distanční výuky v letošním školním roce 

4. Výuka žáků rodičů pracujících v IZS 

5. Plány a vize na školní rok 2021/2022 

6. Informace ředitele školy o činnosti školy v uplynulém školním roce 

7. Příprava voleb do školské rady na další funkční období 

8. Různé a diskuze 

 

 

Prosím o potvrzení účasti. Děkuji. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 15. 6. 2021                                                   Mgr. David Řeháček 

                                                                                                               Předseda školské rady 
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Prezenční listina 

 

Zasedání školské rady dne 22. 6. 2021 

 

Přítomni: 

 

Mgr.David Řeháček……………………………………………………… 

 

Mgr.Ilona Doudová……………………………………………………… 

 

Bc.TaťánaMorysová …………………………………………………… 

 

Bc.Pavel Machala………………………………………………………… 

 

Ing.Alena Švrčková………………………………………………………. 

 

Pavel Gongol………………………………………………………………. 

 

Přizváni: 

 

Mgr. Martin Macháč ……………………………………………..,... 
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Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Frýdek-Místek 
 
 

1) Omluvena Mgr. Ilona Doudová 

2) Informace o volbách do školské rady na další funkční období z řad zákonných 

zástupců a pedagogického sboru 

3) Zhodnocení distanční výuky ve školním roce 2020/2021, práce s žáky, kteří se 

nemohli účastnit on-line výuky a s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí 

4) Zhodnocení práce s žáky od rodičů pracujících v IZS 

5) Popis školních akcí proběhlých ve školním roce 2020/2021 a školní akce plánované na 

školní rok 2021/2022 

6) Návrhy na otevření školních kroužků, kroužků centra sportu ve spolupráci 

s magistrátem F-M, možnost založit Školní klub při 5.ZŠ 

7) Seznámení se s finančními rozbory za rok 2020 a s rozpočtem zřizovatele na 

kalendářní rok 2021 prostřednictvím pana ředitele Macháče, informace o 

budovatelské činnosti na 5.ZŠ – opravy a možné výstavby 

8) Rozebrání problematiky sportovních tříd, informace o jednání se zástupci 

fotbalového klubu F-M a jednání s panem Navrátilem o využívání nové sportovní haly 

9) Informace o možné změně webových stránek školy a navázání užší spolupráce s médii 

– větší prezentace školy na veřejnosti, tvorba informačního materiálu pro rodiče 

současných i budoucích žáků 

 


