
Zápis z jednání Školské rady
při Střední škole oděvní a služeb Vizovice

Zasedání dne: 22. června 2021

Přítomní členové: Mgr. Martina Rulfová
Mgr. Kateřina Číhalová
Bc. Silvie Dolanská
Mgr. Alena Hanáková

Hosté: Mgr. Eva Solnařová

Program:

1. Hodnocení výsledků školního roku 2020/2021
2. Hodnocení průběhu distančního vzdělávání v prostředí MS Teams
3. Projednání a schvální změn ve školním řádu 
4. Přehled prostředků čerpaných z příspěvků OSRPŠ
5. Hospodaření školy, projekty a další

ad 1)   Školská rada byla seznámena s výsledky vzdělávání ve školním roce 2020/2021.  
           V porovnání s jinými roky byly výsledky znatelně lepší, což se projevilo zejména   
           v množství vyznamenaných žáků a velmi dobrých studijních průměrů jednotlivých tříd.
           Důvody lze přisuzovat distančnímu vzdělávání,  kdy nebylo vždy úplně možné  

objektivně zhodnotit úroveň znalostí žáků.

ad 2) V době  uzavření  škol  z důvodu  šíření  pandemie  koronaviru  probíhalo  na  SŠOS
distanční vzdělávání v online prostředí MS Teams. Školská rada byla seznámena se
specifiky  této  formy  vzdělávání,  jejím  průběhem  a  ohlasy  z řad  pedagogických
pracovníků, žáků i zákonných zástupců žáků. 4. - 5. 2. 2021 sledování online výuky
Českou školní inspekcí.

ad 3) Školská rada projednala a schválila změny v některých bodech školního řádu,     
            týkající se zejména distančního vzdělávání.

ad 4) Školská rada byla informována o hospodaření školy a Sdružení rodičů a přátel školy
při Střední škole oděvní a služeb Vizovice, z. s. ve školním roce 2020/2021.

ad 5)  Školská rada byla seznámena s aktivitou SŠOS Vizovice, která zpracovala žádost o
poskytnutí  dotace  v projektu  MŠMT  „Spolu  po  COVIDu“  na realizaci  třídenních
pobytových programů pro žáky 1. a 2. ročníků oboru vzdělání H, tedy konkrétně oboru
Kadeřník  a  Krejčí.  Vzhledem  k tomu,  že  žádost  podává  více  škol  a  poskytované
finanční prostředky jsou omezené, bude tato aktivita předmětem dalšího řešení.

Vizovice 22. června 2021

   Mgr. Martina Rulfová Mgr. Kateřina Číhalová
 předsedkyně školské rady         zapisovatelka


