Zápis z jednání školské rady
Datum
jednání

30. 9. 2019

Počet členů-9

Přítomní: p. Polončeková, p. Hlavatá, p. Hejzlar,
p. Dufková, p. Košťál,
p. Jiránková, p. Kabelová, p. Andres
Omluveni: p. Veverka
p. ředitelka Beranová
1. Výroční zpráva školy
P. ředitelka seznámila přítomné členy s VZ za školní rok 2018/19
VZ obsahuje:
-základní údaje o škole, přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy,
personální zabezpečení činnosti školy, zápis k povinné školní docházce a
přijímací řízení, údaje o vzdělávání žáků, údaje o prevenci sociálně
patologických jevů, údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
pedagogickou praxi studentů, školní aktivity a prezentace školy na
veřejnosti, zapojení školy do projektů, materiálně technické podmínky
vzdělávání, školní družinu, pobočku ZUŠ, údaje o inspekční činnosti, zprávu
o hospodaření za kalendářní rok 2018.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ŠR schválila Výroční zprávu školy

Hosté
Program a
průběh jednání
Dokumenty:
Výroční zpráva
školy za školní
rok
2018/2019,
Hlavní úkoly na
nový školní rok
zveřejněny na
webu školy

2. Hlavní úkoly na nový školní rok
-p. ředitelka seznámila členy s hlavními úkoly na nový školní rok, které jsou
konkretizovány v měsíčních plánech
-ŠR bere na vědomí
3. Zavedení elektronické třídní knihy
-p. Hlavatá informovala přítomné o zavedení elektronické třídní knihy ve
všech ročnících
-během 1. čtvrtletí se program testuje, případné nedostatky se odstraňují
- od nového školního roku se uvažuje i o zavedení elektronické žákovské
knížky

4. Spolupráce školy s městem
-p. místostarostka informovala o motivování žáků, město poskytne každé
třídě příspěvek na školní výlet v případě, že během roku nedojde
k poničení majetku školy
- město se školou dokončilo učebnu fyziky z projektu MAS na Husově
náměstí
- poplatek za školní družinu bude přenechán škole na dovybavení ŠD
-na školní zahradě město zajistí oplocení
- město spolupracuje se školou v rámci výročí B. Němcové, dále při
pořádání akce rozsvícení vánočního stromečku a výzdobě města (třídy
zdobí ve městě vánoční stromečky)
- škola chce uspořádat výměnný pobyt našich žáků se školou ve Slovinsku /
též v rámci výročí B. Němcové/

5. Rekonstrukce školních budov během prázdnin / seznámila p. ředitelka/
-během prázdnin proběhla rekonstrukce sociálního zařízení na přístavbě /
cca 2 miliony Kč/
-školní družina se přemístila na přístavbu, nábytkem se částečně vybavily 3
herny
-speciální třídy se přestěhovaly do budovy Komenského
-ZUŠ získala novou místnost v přízemí Komenského
- nová podlaha pro 5. ročník na přístavbě – 1x
-vybavení 20 notebooky z projektu šablon
- nové vybavení kanceláře pro p. sekretářku
- kancelář pro p. zástupkyni a speciálního pedagog na 1. st
- dále je nutné prosazovat rekonstrukci auly v budově Komenského,
sociální zařízení v 1. patře ul. Lidická a řešit vlhkost v šatnách na
1. stupni. Tyto akce budou vyžadovat nemalé finanční prostředky,
kterými v současné době město nedisponuje
6. Různé, diskuze:
-p. Košťál se informoval, jak škola pracuje s nadanými žáky / olympiády,
soutěže, logická olympiáda/
-v 5. a v 6. roč. se žáci dělí na M do skupin podle znalostí, pedagogové
mohou připravovat nadané žáky na soutěže, jsou za to oceňováni
-p. Košťál, jaký dopad na kvalitu výuky má další vzdělávání pedagogických
pracovníků
-p. ředitelka odpověděla, že vzdělávání probíhá většinou v době
ředitelského volna a to celého pedagogického sboru
pedagogové navštěvují školení, které je přínosné pro vlastní výuku, sledují
nové metody a formy práce se žáky
-p. Košťál po konzultaci s rodiči žáků navrhuje, aby třídní schůzky probíhaly
spíše kolektivně a ne formou konzultací
-na 1. stupni to tak většinou bývá
-p. Košťál navrhuje více motivovat žáky formou odměn, snažit se více
oslovovat sponzory a využívat více rezervní fond

Zapsala: J. Polončeková

