Pořadové číslo 5/2016

14. 6. 2016
Zápis ze zasedání Školské rady

Přítomni: Ing. Světlana Nováková, Ing. Jiří Křivánek, Mgr. Hana Freibergová, Petr
Štědroňský, Mgr. Hana Neumanová
Hosté: PhDr. Miloš Freiberg, Mgr. Ivo Zálešák, Mgr. Ludmila Fejová
Omluveni: Mgr. Ivana Jelínková

Projednávané záležitosti:
Informace ekonomky školy, paní Fejové:
• Příspěvek Spolku rodičů činí 39 740 Kč.
• Z plesu získaná částka je 24 902 Kč. Z těchto peněz byla zakoupena
interaktivní tabule a sluchátka do jazykové učebny.
• Informace o provozu školy: podaná žádost na obec – lavice, židle, skříňky,
je potřeba obnovit fond učebnic.
Informace ředitele školy:
• Snaha získat finanční prostředky ze šablon, pokryjí plat speciálního
pedagoga a školní psycholožky.
• Pokračování mentoringu – doučování žáků s neprospěchem.
• Pokračování projektu Obědy dětem v hmotné nouzi – v tomto školním roce
jsme 10 dětí, požadavek je podpora 15 dětí pro příští školní rok.
• Dále poběží projekt MAP – další vzdělávání učitelů, Ovoce do škol.
• Projekt Edison – týdenní studijní pobyt 7 cizinců na naší škole, navštívili
celkem všechny třídy. Část byla ubytována v rodinách, část v Klokánku.
Žáci se seznámili s různými národnostmi.
• Projekt Erasmus – návštěva v Bulharsku, procvičení anglického jazyka, na
podzim to bude Španělsko, na jaře přijedou všechny delegace k nám.
Vyvezli jsme hodně dětí a učitelů do ciziny.
• Plavání – stojí ročně 150 000 Kč, město přispívá 50 000 Kč.
• Sfumato – tato metoda čtení bude probíhat ve všech 1. třídách.
• Hejný – jiná metoda výuky matematiky – budou proškolení další
pedagogové.
• Změny ve ŠVP – výstupy k inkluzi, úprava pravidel hodnocení – žák si
může opravit známku pouze jednou, minimální počet známek v daném
předmětu, upřesnění práce s portfóliem a hodnotícími listy.
• Seznámení s výsledky Kalibra – 5. a 9. třídy
• Čtenářská gramotnost – testování probíhalo v 6. ročníku.
• Classroom – je potřebná podpora ze strany rodičů.
• Zvýšení poplatku ŠD na 150 Kč.
• Změna v názvu – Sdružení rodičů se přejmenovalo na Spolek rodičů,
platné od 12.1.
• Školní parlament – návrh - automat na pomůcky. Jedná se o studentský
projekt, naše škola to vyzkouší.

Další jednání Školské rady se uskuteční v říjnu.
Zapsala Hana Neumanová

