Zápis č. 3 z jednání školské rady ze dne 4. 10. 2018

Program:
1. Prezence členů ŠR
2. Výroční zpráva
3. Diskuze

k bodu č. 1
ŠR se zúčastnili: L. Moníková, I. Tunová, A. Žočková, L. Žák
Host: ředitel školy P. Sadílek, E. Pozníková (budoucí nástupkyně p. Moníkové)
Omluvena: M. Foglarová

k bodu č. 2
Výroční zpráva byla rozeslána ředitelem školy členům rady v dostatečném předstihu.
Diskutované body:
-

počet žáků zapsaných do 1. třídy opět převyšoval kapacitu školy, z tohoto
důvodu byla navýšena kapacita školy a dále změněna spádová oblast
obsazenost školy k 30. 9. 2018 – 702 žáci
po odchodu dvou letošních devátých tříd bude pro budoucí prvňáčky 64 míst;
patrně tedy budou moci být umístěny pouze spádové děti

Výroční zpráva byla všemi přítomnými členy schválena.

k bodu č. 3
Pan ředitel seznámil členy školské rady s novinkami, které úzce souvisí s chodem
školy:
-

průběh rekonstrukce tříd přírodovědných předmětů a školní žákovské dílny
průběh budování bezbariérového přístupu do školy a výtahu a WC pro žáky
s pohybovými problémy
personální obsazení výuky
- proběhla změna třídního učitele (současně učitele Čj), který po 14ti dnech

-

ukončil z osobních důvodů svoje působení v naší škole; vedení školy téměř
okamžitě zajistilo náhradu (dva učitelé na částečný úvazek)
- p. učitelka z 1. stupně přijala ze závažných rodinných důvodů částečný
úvazek asistentky pedagoga; její místo je již obsazeno novým vyučujícím
v listopadu proběhne v rámci třídních schůzek volba zástupce do školské rady
z řad rodičů; veškeré informace byly včas zveřejněny na www stránkách školy
došlo ke sloučení čtyř pátých tříd do tří; žáci pátých tříd absolvovali
mimořádný několikadenní adaptační kurz z důvodu upevnění nově vzniklých
třídních kolektivů

Další diskutované oblasti:
-

opětovné financování šablon (školní psycholog, vzdělávání pedagogů,
anglický jazyk – lektoři, inkluze)
česko-německá spolupráce škol
zájezd do Anglie
polytechnické vzdělávání – příprava nových prostor pro výuku praktických
činností
výuka přírodních věd a výuka přírodních věd nově – příprava nových prostor
pro výuku přírodovědných předmětů a výjezd pedagoga na zahraniční stáž
do Chorvatska (návštěva chorvatských škol)
lektoři Aj – personální obsazení
změny v obsazení pedagogického sboru – změna bydliště či mateřské
povinnosti
využívání práce speciálních pedagožek a asistentek pedagogů

Další jednání ŠR:
Místo: pavilon A, sborovna školy
Termín: 21.3. 2019, 14.30 hod.

Zapsala: Alena Žočková

