Pořadové číslo 3/2019

15. 10. 2019
Zápis ze zasedání Školské rady

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

Mgr. Ivo Zálešák

Omluveni: Petr Štědroňský

Projednávané záležitosti:
• Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2018/2019, vzala na vědomí Roční plán

na školní rok 2019/2020, Plán ŠPP na školní rok 2019/20

• Školská rada schválila doplnění školního řádu o následující odstavec:

•
žák, který narušuje výuku, během školního roku mu bylo uloženo výchovné opatření,
a jehož chování by ohrožovalo průběh školní akce (např. výlet, ŠVP, exkurze,…), bude po
projednání se zákonnými zástupci v době konání školní akce plnit školní docházku v jiné
třídě

1. Důležité dokumenty školy – Školní vzdělávací program 13. verze, Školní řád, Pravidla hodnocení žáků,
výroční zpráva za školní rok 2018/2019, plán na školní rok 2019/2020. Vše zveřejněno na webových
stránkách školy www.zsmasarova.cz . V písemné podobě u ředitele školy a na vrátnici školy. Významná
změna ve školním řádu – žák, který narušuje výuku, během školního roku mu bylo uloženo výchovné
opatření, a jehož chování by ohrožovalo průběh školní akce (např. výlet, ŠVP, exkurze,…), bude po
projednání se zákonnými zástupci v době konání školní akce plnit školní docházku v jiné třídě
2. Společenský večer se uskuteční 28. 2. 2020 v Dělňáku v Líšni. Vstupné 200,- Kč, SR poskytne opět tři
ceny do tomboly, rodiče byli požádáni o přispění do tomboly. Distribuce vstupenek přes kancelář školy.
Hudba stejná jako vloni.
3. Kapacita školní družiny je naplněna, 300 žáků, přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku. Letos se dostalo i
na žáky 4. ročníku. Poplatek 150,- Kč na měsíc.
4. Projekty v tomto školním roce:
Prevence školního neúspěchu – doučovatelé, podpora parlamentu, podpora kariérového poradenství
Erasmus – mezinárodní spolupráce
Rodiče vítáni
Obědy pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin
Podpora pro žáky s PAS
Ovoce a mléko do škol
Podnikavost k udržení rozvoje
Inovativní metody PAS
Poly Gram – podpora polytechnického vzdělávání
Učíme se příběhem
Vzdělávání 2.0 – rozvoj klíčových kompetencí
Doprava na plavání
5. Spolupráce školy s dalšími institucemi:
PF Brno na dalším doučování žáků
Mensa – Klub nadaných dětí
Atletika pro děti do škol
Ak Olymp – atletický oddíl
Věda nás baví

Rytmik
6. Nadále platí preventivní opatření proti žloutence.
7. Informace o kartách ISIC.
8. Informace o příměstských táborech, která škola pořádala o prázdninách. Uskutečnily se sportovní
tábory a jeden týden zaměřený na práci v kroužku Věda nás baví.
9. Nepodařilo se získat žáky, kteří by se zúčastnili výměnného pobytu ve Španělsku. Nabízíme výměnný
pobyt v Holandsku.
10. Připravujeme pobyt žáků 4. ročníku v Anglii – květen/červen.
11. Informace o výsledcích Kalibra a naší vlastní evaluace na konci loňského školního roku.
12. V dubnu bude uspořádána anketa rodičů zaměřená na spokojenost se školou.
13. Ředitel bude vyhlašovat ve dnech 29. a 30.6.2020 ředitelské volno.
14. Na škole začal pracovat rodilý mluvčí. Pracuje vždy spolu s naším vyučujícím.
15. Informace o konání lyžařského kurz ve 4. a 5. ročníku.
Podněty rodičů
1. Jídelna. Pedagogičtí pracovníci jednali s ředitelem jídelny o zlepšení kvality obědů, větším
zastoupením zeleniny. Zástupci rodičů vykonávají namátkové kontroly.
2. Vysvětlena naše koncepce výběru konání škol v přírodě.
Příští termín školské rady 14.1.2020 spolu s výborem Spolku rodičů a hovorovými hodinami
Zapsala Hana Neumanová

