Zápis z jednání školské rady dne 21. 10. 2014
Přítomni: Ing. Tomáš Hála, Mgr. Lubomír Zíta, Mgr. Jaromír Novák, Mgr. Radka
Martínková, Mgr. Jitka Haslingerová, JUDr. Jaroslava Holánková, Ing. Miriam
Piskačová
Omluveni: Mgr. Monika Szabóová
Ing. Libor Hrstka
Ing. Tomáš Paulus
Program jednání
1. Seznámení s dodatkem k ŠVP
2. Seznámení s doplněním ŠVP o hodnocení ze školního řádu
3. Schválení změn ve školním řádu
4. Schválení výroční zprávy
5. Projednání inspekční zprávy
6. Seznámení s investicemi realizovanými v průběhu roku
Jednání
1. Program byl bez připomínek schválen.
2. Ředitelka školy seznámila ŠR s dodatkem k ŠVP a jeho doplněním o
hodnocení ze školního řádu.
3. Zástupcům školního parlamentu bylo prostřednictvím ředitelky školy sděleno
pozvání předsedy ŠR k osobní účasti při projednávání tohoto bodu nebo k
podání připomínek ke školnímu řádu, aby žáci měli možnost se na tvorbě
pravidel spolupodílet. Žáci této možnosti nevyužili. Ředitelka školy popsala
navrhované změny. Hlasovalo se nejprve o protinávrhu: Změny schválit, ale
ke kázeňskému postihu napomenutí třídního učitele za ztrátu klíčku od šatní
skřínky doplnit slovo „opakovanou“ (1 pro). Následně se hlasovalo o úpravách
v původně navrhovaném znění (5 pro) – nové znění školního řádu bylo
schváleno.

4. Ředitelka školy předložila ke schválení výroční zprávu za rok 2013/2014 –
Výroční zpráva byla schválena. (6 pro)
5. Ředitelka školy se vyjádřila k závěrům inspekční zprávy ČŠI: Závěry zmiňují
příklady dobré praxe (např. výuka přírodovědných předmětů a informatiky
nebo činnost šesti asistentů pedagoga) i nedostatky (zejména hodnocení
úrovně matematické gramotnosti a výuky tohoto předmětu ředitelku školy
zklamalo a chce se na něj v dalším období zaměřit). ČŠI dále uvádí, že 90 %
dotazovaných učitelů pozitivně hodnotí úroveň spolupráce s kolegy a
upozorňuje na nevyhovující stav budovy na Žižkově, který se negativně
projevuje do psychohygienických aspektů školní práce.
6. Ředitelka školy seznámila ŠR s investicemi, které byly realizovány v průběhu
školního roku 2013/2014.

Zapsala: Mgr. Radka Martínková, místopředsedkyně ŠR
Ověřil: Ing. Tomáš Hála, předseda ŠR

