Pořadové číslo 3/2017

6. 6. 2017
Zápis ze zasedání Školské rady

Přítomni: Ing. Světlana Nováková, Ing. Jiří Křivánek, Mgr. Hana Freibergová, Mgr. Ivana
Jelínková, Mgr. Hana Neumanová
Hosté:

Ing. Jaromír Talpa, Mgr. Ivo Zálešák

Omluveni: Petr Štědroňský

Projednávané záležitosti:
• Ve dnech 2. 5. – 9. 5. 2017 byla na naší škole tematická školní inspekce, složená ze šesti

•
•
•
•

inspektorů. Navštívili nejen vyučovací hodiny, ale i školní družiny. Hodnocení bylo
kladné. Proběhlo jednání ohledně učebnic AJ – škola je postupně zakoupí, třídy se
budou vybavovat od 3. ročníku. Je třeba opravit koberce ve třídách.
Výsledky ankety pro rodiče jsou příznivé, ale vyjádřilo se jen 150 rodičů z 600.
Informace budou na webových stránkách.
Kalibro – přišlo vyhodnocení zúčastněných tříd a jejich srovnání.
Proběhl projekt Edison – někteří zahraniční studenti spali v rodinách žáků. Rodiče byli
spokojeni, žáci si dostatečně procvičili v praxi anglický jazyk.
Úpravy ve ŠVP: - začlenění plavání
- používané metody Sfumato a Hejný
- odůvodnění výjezdů na školy v přírodě
- AJ nebude rozdělení podle výkonnosti, ale v rámci ročníku bude jedna
šikovnější skupina, zbytek třídy bude tvořit další skupiny
- bude samostatně oddělena školní družina
- v pravidlech hodnocení bude zpřesnění udělování opatření
- bude převodní hodnocení mezi slovním hodnocením a známkou

• Spolupráce: s PF Brno na doučování žáků bude pokračovat
• Pokračování v projektech:
Rodiče vítáni
Ovoce do škol – bude rozšířeno i na 2. stupeň
Obědy do škol – další žáci mají možnost (max. 55 žáků)
Mentoři
• Akademie k 35. výročí školy se uskuteční 22. 6. v 16:30 hodin v Dělňáku v Líšni.
• Opravuje se MŠ Strnadova – od září budou přechodně využívat naší tělocvičnu, školní
kuchyni i sociální zařízení.
• Na škole proběhnou opravy: uč. WC - budou 2 bezbariérové, výtah v pavilonu B a
schodolez v pavilonu A, výměna počítačů v PC učebně.
• Na obec byla podána žádost o příspěvek na obnovu nábytku a počítačů.
• Od září škola přejde na jiný systém agendy – Edookit. Umožní oboustranný tok
informací mezi školou a rodiči
Další zasedání se uskuteční v říjnu.
Zapsala Hana Neumanová

