Zápis z 2. schůze Školské rady
Datum konání: 6. 10. 2015
Přítomni: Radek Škarka, Ludmila Chaloupková, Lucie Vavřínová, Jiří Preclík, Ondřej Filip
Nepřítomni: Michal Kokula, Radek Mačát
Omluveni: Michal Kokula, Radek Mačát
Program:
1. Úvod, přivítání
2. Nový školní řád - schválen
3. Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 - schválena
4. Co se od posledního setkání řešilo
- a) hodiny plavání a jejich náhrada, pokud je dítě nemocné (dohodnuto s pí. Krajovou z Tepvosu)
- b) stížnost pana Kulhavého na paní vychovatelku Veverkovou
- c) zvýšení poplatku za družinu na 200,-/měsíc (poplatek bude placen v uvedené výši, ale již
se nebude vybírat na další aktivity družiny jako např. kino, divadlo, sezónní výtvarné dílny apod.)
5. Loňské aktivity školy
- a) zateplení a výměna elektroinstalace na Štěpnici (vše se provedlo úspěšně) + zařízeny nové
univerzální klíče + zlepšení bezpečnosti (videotelefony) + drobné práce na zahradě
- b) budova Komenského (na nové budově rekonstrukce pánských záchodů v obou patrech)
- c) dotazníky SCIO Mapa školy pro rodiče a žáky 4., 5., 8. a 9. ročníků, učitele i provozní
zaměstnance školy (jako silné stránky školy vyšly komunikace a vzdělávání, za slabé lze považovat
materiální zabezpečení, hodnocení a vedení hodin)
- d) třídní schůzky v novém formátu ve 3 (rodič + žák + učitel) a informační třídní schůzky
pro rodiče v září - osvědčilo se, budeme pokračovat
- e) nové logo školy (uvedeno do praxe)
- f) SRPŠ - úspěšně převedeno na spolek, jeho funkce zůstávají (příspěvek 100,-/žák, placeny
aktivity žáků)
- g) výzva 51 „tablety do škol“ (software, školení učitelů; úspěšně ukončen)
- h) výzva 56 „podpora čtenářské gramotnosti a jazykových schopností“ (přihlásili jsme se, získali
dotaci, následně byly změněny podmínky, které bychom nesplnili, proto dotace celá vrácena)
6. Letošní plán aktivit a prací
- a) Štěpnice (oprava vestibulu)
- b) rozsáhlejší úpravy a rekonstrukce zahrady u Štěpnice (návrh: asfalt zůstane, stolky a židličky
na „letní přenosnou třídu“, část plochy zastřešit, stávající dětské herní prvky zrušit a nahradit
stylem workout hřiště, nově vybudovat dvě atletické dráhy à 50 m, pískoviště, zbytek zatravnit
a načrtnout místa pro týmové sporty)
- c) rozvoj školy dle střednědobé Koncepce
- d) bufet na druhém stupni (p. Dostrašil zkušení provoz od listopadu)
- e) Akademie (červen)
- f) Den otevřených dveří ve všech budovách školy a slavnostní otevření Štěpnice (9. 10. odpoledne
a 10. 10. dopoledne)
- g) účast na městských kulturních akcích (především sbory Písnička a Zlatý klíček)
7. Diskuze
- a) proč byl změněn grafický návrh budovy na Štěpnici
- b) odchod žáků na víceletá gymnázia
14. Závěr
Zapsala: Lucie Vavřínová

