Č.j.:PUS-266/2022
Zpráva o činnosti Školské rady při ZŠ a MŠ Pustiměř, okres Vyškov, za rok 2021
Rok 2021 byl prvním rokem činnosti současné Školské rady při ZŠ a MŠ Pustiměř. Školská rada
pracovala v tomto složení:
- za ZŠ a MŠ Pustiměř: Mgr. Jiří Bubeník (předseda ŠR), Mgr. Monika Kurková a Taťána Ambrosová
- za obec Pustiměř: Marcela Klimešová, Petra Provazníková (zapisovatelka), Lukáš Peška
- za rodiče žáků: Stanislav Musil (místopředseda), Sylva Smejkalová, Hana Suchá
V kalendářním roce 2021 se školská rada sešla celkem 2 x na řádné členské schůzi, z toho první
schůzka 24.6. 2021 byla jako ustavující – zde byly členové ŠR seznámeni s jednacím řádem (ten byl poté
schválen), smyslem a posláním ŠR a následně bylo zvoleno vedení ŠR. Termín ustavující schůze byl
přesunut z úvodu kalendářního roku; důvodem byla nepříznivá epidemiologická situace (Covid 19).
V uplynulém období schválila Školská rada:
- výroční zprávu ŽŠ a MŠ Pustiměř za rok 2020/2021
Dále byly členové Školské rady seznámeni s dalšími aspekty činnosti školy a mohli se k nim
vyjádřit:
1. Informace související s epidemiologickou situací v rámci ZŠ a MŠ Pustiměř
- přijatá opatření, jejich smysl a význam, výhled do nejbližší budoucnosti
- změny v organizaci výuky
- podoba on-line výuky na ZŠ a MŠ Pustiměř
- nácvik distanční výuky ve škol. roce 2021/22 (důvody)
- důvody, proč byly omezeny či zrušeny původně plánované činnosti či akce (pobyty, výlety exkurze,
koncerty, zájmové útvary, účast na olympiádách apod.)
- připomínky rodičů k on-line výuce a hygienickým opatřením
2. Další body
- příprava změn ve ŠVP od 1.9. 2022 – výrazné navýšení počtu hodin informatiky
- připomínky rodičů z třídních schůzek (jaro i podzim)
- prevence v oblasti kyberšikany
- nabídka zájmových útvarů
- nejdůležitější akce školy (pobyty, exkurze, kulturní a společenské akce, projekty, ….)
- úspěchy žáků na olympiádách a soutěžích, výsledky testování, příprava žáků ke studiu na SŠ
- možnost dopisování s dětmi ze zahraničí

Všem členům školské rady patří poděkování za vstřícnost, ochotu spolupracovat a poskytovat
vedení školy zpětnou vazbu ze strany rodičovské i širší veřejnosti.
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Mgr. Jiří Bubeník

