Zápis z jednání školské rady
Datum jednání

27. 5. 2019

Počet členů-9

Přítomní: p. Polončeková, p. Hlavatá, p. Hejzlar,
p. Dufková, p. Veverka, p. Košťál,
p. Jiránková, p. Kabelová
Omluveni: p. Andres
p. ředitelka Beranová
1. Školní řád
Dílčí úpravy budou zapracovány do ŠR od nového školního roku.
Po ukončení školního roku bude ŽK majetkem žáka.
Uvolňování žáků na 1.-3. dny bude v kompetenci třídního učitele.
Při opakovaném narušování výuky žákem, bude jeho zákonný zástupce
vyzván k nápravě. Pokud se situace nezlepší, škola bude kontaktovat
OSPOD.
Hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 0
ŠR úpravy schválila.
2. Klasifikační řád
Úprava týkající se žáků s LMP integrovaných do běžných tříd.
Žáci s LMP budou na vysvědčení klasifikováni slovně.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ŠŘ úpravu schválila.
3. Úpravy ŠVP
P. ředitelka seznámila členy s plánovanými úpravami ŠVP, které budou
do ŠVP zapracovány a realizovány od nového školního roku
ŠR vzala na vědomí
4. Školní testování v 5. a 9. ročnících
Žáci budou testováni z ČJ, M, AJ
5. Projekty-šablony 2 / seznámila p. ředitelka/
Škola vstupuje do šablon 2 od ledna 2019
/materiální vybavení, pomůcky/, badatelský kroužek, AJ konverzace,
doučování M, RJ, nákup notebooků, elektronická třídní kniha
Projekt ve spolupráci s MAS-rekonstrukce učebny fyziky, cca 1,6 mil.
Pokračuje.
6. Zápis do 1. tříd
K zápisu přišlo 63 dětí, po odkladech nastoupí přibližně 47 žáků
7. Investice města do budov školy
/ sociální zařízení na přístavbě v přízemí bude vybudováno v průběhu
letních prázdnin cca 2 mil. Kč, 1. patro havárie topení,
přesun ŠD na přístavbu, PD šatny, PD aula/
Město se snaží řešit problematiku školního hřiště, je třeba nejprve
převést pozemky / parcela nyní evidována jako les, sad/poté vypracuje
nový projekt na rekonstrukci stávajícího hřiště.
8. Poslání a vize školy do roku 2025
V pracovní verzi představen členům ŠR, na jeho znění spolupracují
pedagogové s vedením školy.
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9. Diskuze:
p. Košťál – personální situace ve škole, úprava o narušování ve výuce a
následný postih bude těžko vymahatelný.
p. Polončeková-pedagogové žádají město o údržbu školního hřiště,

běžecké dráhy a doskočiště. Kladně byla hodnocena nová akce
„Pasování na čtenáře“ v městské knihovně.
Zapsala: J. Polončeková

