Základní škola a Mateřská škola, Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

ŠKOLSKÁ RADA
Zápis č. 5 z jednání školské rady ze dne 27. 4. 2017
Program:
1. Prezence členů ŠR
2. Rozpočet školy na rok 2017
3. Průběh ČŠI a předběžné závěry
4. Zápis dětí do prvních tříd na školní rok 2017/2018
5. Diskuse
k bodu č. 1
ŠR se zúčastnily: L. Moníková, M. Foglarová, A. Žočková, I. Tunová, M. Ulrichová.
Jako host se zúčastnil: ředitel školy P. Sadílek.
Nepřítomen: L. Žák.
k bodu č. 2
Členové školské rady byli seznámeni s rozpočtem na rok 2017, který předložil ředitel školy.
k bodu č. 3
V termínu od 4. 4. 2017 do 7. 4. 2017 probíhala na ZŠ, MŠ i ve školní družině kontrolní činnost
ČŠI. Školská rada byla se závěry inspekce seznámena pouze předběžně, protože v době konání
rady nebyla ještě vyhotovena zpráva.
Dle ústního vyjádření hlavní inspektorky p. Dřevíkovské nebyly shledány žádné závažnější
nedostatky a škola a všichni její zaměstnanci obstáli velmi dobře.
Na webu školy bude inspekční zpráva zveřejněna bezprostředně po jejím přijetí.
k bodu č. 4
Ve dnech 7. a 8. dubna proběhl zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018. Zápisu se
účastnilo 99 dětí. Pro sedm dětí žádali rodiče odklad. Sedm přihlášek bylo duplicitních. Ze
zbývajících 85 přihlášených spadalo 53 budoucích žáků do našeho obvodu a dalších 21 dětí má
ve škole sourozence. Z posledních jedenácti přihlášek se pomocí losu určí pořadí, ve kterém
budou děti přijímány. Množství přijatých bude rovněž ovlivněno počtem dětí, které odejdou na
víceletá gymnázia ze stávajících pátých a sedmých tříd
k bodu č. 5
a) Z diskuze o naplněnosti kapacity školy vyplynulo, že v průběhu následujícího školního roku
nebude možné přijímat žáky do druhých až devátých ročníků.
b) Školská rada diskutovala o auditu, který na škole proběhl.
c) Škola bude pracovat na budování vzájemných vztahů se ZŠ Hučák, která je umístěna ve
stejné budově jako naše ŠD.
d) Školská rada diskutovala o práci a přínosu rodilých mluvčích při výuce cizích jazyků.
e) Školskou radou bylo oceněno výtvarné zázemí a kulturní prostředí ve školní družině v budově
Lipky.
Další jednání ŠR:
Místo: v pavilonu A, sborovna školy
Termín: 12. 10. 2017, 16.00 hod.
Zapsala: Alena Žočková

