Zápis z jednání školské rady dne 3. 11. 2016
Přítomni: Ing. Jana Kočí, Martina Nicholls, Bc. Hana Novotná, Mgr. Monika Szabóová,
Mgr. Roman Schulz, Mgr. Radka Martínková, Ing. Miriam Piskačová

Omluveni: Ing. Tomáš Hála
Mgr. Jaromír Novák
Mgr. Jitka Haslingerová
Program jednání

1. Schválení výroční zprávy
2. Seznámení se změnami v ŠVP
3. Seznámení s investicemi realizovanými v průběhu roku
4. Informace ke školnímu roku 2016/2017
5. Různé

Jednání
1) Přivítání
2) Schválení programu jednání - program byl bez připomínek schválen.
3) Ředitelka školy seznámila členy ŠR s obsahem výroční zprávy za rok 2016/2017 a
předložila ji ke schválení. Výroční zpráva byla schválena (6 pro, 0 proti).
4) Paní ředitelka seznámila členy ŠR se změnami, ke kterým došlo ve ŠVP. Do
zpracování změn byli zapojeni předsedové předmětových komisí a metodického
sdružení. Konečná verze bude k nahlédnutí na stránkách školy.
5) Paní ředitelka informovala členy ŠR o rekonstrukci sociálního zařízení v budově na
Žižkově, o nové elektroinstalaci, opravě střechy. Dále o nákupu dvou interaktivních
tabulí, vybavení dvou tříd novými lavicemi a židlemi a dvou tříd novým nábytkem.
6) Ředitelka školy seznámila členy ŠR s výhledem na letošní školní rok. Cílem je vybavit
nově počítačové pracovny, přemístit kolostav pro žáky z boku budovy, čímž bude
umožněno zamykat zadní branku do areálu školy. Hledá se dotační program na
financování hřiště u budovy na Žižkově, na které je již zpracovaná dokumentace.
Probíhá postupná obnova učebních pomůcek, učebnic. Chystá se beseda s praktickou
ukázkou pro učitele tělesné výchovy a 1. stupně - cvičení pro děti. Dále byli členové

ŠR seznámeni s chystanými oslavami k 80. výročí školy, se spoluprácí vedení školy se
školním parlamentem.
7) Ředitelka školy upozornila ŠR na změnu ve školním řádu. V části chování žáka bylo
k bodu c) přidáno nově slovo fotografovat. Školní řád byl schválen (6 pro, 0 proti).

Zapsala Mgr. Radka Martínková

