Zápis z jednání školské rady
Datum
jednání

19. 5. 2021

Počet
členů - 8

Přítomní:
p. uč.Geťko, p. uč. Gieciová,
p. Radek Andrejsek, p. Martina Horká, p. Luboš Veverka,
p. Andres, p. G. Jiránková, p. L. Kabelová
omluven: p. uč. M. Hejzlar (vzdělávání)
p. ředitelka Iveta Beranová

Hosté
Program a
průběh
jednání

1. Školní řád
Bylo provedeno mnoho typografických úprav (čárky, mezery atd.), dále drobné
změny a doplnění, aktualizace, které se týkají Školy online, omlouvání, Diáře žáka,
nápojů atd.
Pro schválení bylo 8 členů, proti nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.
2. Slovní hodnocení ukrajinských žáků
Paní ředitelka přečetla Dodatek k příloze školního řádku, která popisuje zásady
hodnocení ukrajinských žáků. Ukrajinští žáci se budou na vysvědčení hodnotit slovně.
Pro schválení bylo 8 členů, proti nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.
3. Změny v učebních plánech
Vzhledem k výuce nové informatiky došlo ke změnám v učebních plánech pro výuku
od školního roku 2022-23.
Školská rada vzala tuto informaci na vědomí.
4. Informace o výsledcích zápisu do 1. tříd
K zápisu přišlo 64 dětí, 49 bylo přijato do 1. ročníku, 15 dětí má odklad. Pro školní
rok 2022-23 budou otevřeny tři první třídy.
5. Různé, diskuse
Byla přednesena informace o výsledcích přijímacího řízení na střední školy.
Paní místostarostka ocenila akci Simulované zastupitelstvo, kde vybraní zástupci z řad
žáků přednášeli svoje poznatky k chodu školy i města a navrhovali změny.
Bylo konstatováno, že dvě stavební buňky na uložení sportovního náčiní vzhledem
ke svému stáří a aktuálnímu stavu již neplní svůj účel a je třeba urychleně hledat
nějaké jiné řešení. Stejně tak sportovní zázemí pro atletiku je nevyhovující, avšak jiné
řešení je vzhledem k finanční náročnosti v nedohlednu.
Paní místostarostka se zajímala o zkušenosti s prací pedagogicko-psychologické
poradny. Další informace se týkala školního dvora, dopravního značení v ulici
Komenského a s možnostmi parkování.

Zapsal: J. Geťko

