Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, konané dne 15.10.2008

Dne:
Místo:
Přítomni:

Hosté:
Omluvená nepřítomnost:
Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

15. října 2008
Sborovna ZŠ Tyršova 611
Vlastimil Helma
Ing. Pavel Grygar
Gabriela Motlíčková
Ing. Ivo Janeba
Ing. Barbora Jakubcová
Andrea Hrazdilová
Mgr. Helena Chmelková
Mgr. Jakub Janča
PaedDr. Stanislav Březina
Ing. Jana Králová
František Dobeš
Gabriela Motlíčková
Ing. Barbora Jakubcová

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba nového předsedy ŠR
Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008
Koncepce rozvoje školy
Projekty a investiční akce 2008 – aktuality
ŠVP
Různé
Dodatek č. 1 Školního řádu

1. Volba nového předsedy ŠR

Jednání zahájil stávající předseda ŠR Ing. Ivo Janeba, který vyzval všechny přítomné k návrhům na
nového předsedy ŠR. Byli navrženi tři kandidáti: František Dobeš, Ing. Barbora Jakubcová a Gabriela
Motlíčková.
Gabriela Motlíčková souhlasila s navrženou kandidaturou.
Hlasování:

6 pro
0 proti
2 zdržely

Gabriela Motlíčková byla zvolena novou předsedkyní Školské rady.

2. Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Výroční zpráva byla zaslána všem členům ŠR elektronicky. Nebyly podány žádné námitky.
Hlasování:

8 pro
0 proti
0 zdržel

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 byla schválena.

3. Koncepce rozvoje školy

Školská rada hodnotila kladně koncepci rozvoje školy a podporuje její realizaci .
Diskuse:
Ing. Jakubcová chválila návštěvu pedagog. pracovníků školy v MŠ, která proběhla na jaře 2008.
Budoucí třídní učitelka žáčků první třídy se zde seznámila se svými novými žáky.
G. Motlíčková se dotazovala podrobněji na protidrogovou prevenci školy. Jakým způsobem na škole
probíhá a jaký je prostor pro další aktivity v této oblasti.
PaedDr. Březina konstatoval, že problematika prevence drog je na škole řešena dostatečně, škola
nemá zásadní problémy v této oblasti, nicméně přislíbil další spolupráci a vyhledávání bližších
informací, např. dle jiných škol.
G. Motlíčková hodnotí záporně nevyužití počítačové účebny pro výuku jiných předmětů. Proč se tato
učebna nevyužívá např. i pro výuku jazyků..
Ing. Králová vnímá tento problém, který je třeba řešit.
PaedDr. Březina poukazuje i na kapacitu učebny, kdy příliš prostoru k využití není.
Mgr. Janča připomíná, že v souvislosti s chystanými projekty bude nutno v budoucnosti řešit.

ŠR projednala koncepci rozvoje školy.

4. Projekty a investiční akce 2008 – aktuality
PaedDr. Březina a Ing.Králová představili přítomným projekty školy – tzv. tvrdý, který se týká
informačních technologií a tzv.měkké projekty (PaedDr. S. Březina) týkající se zkvalitnění výuky cizích
jazyků na 1. stupni, školního poradenského pracoviště – rozšíření a posílení o školního psychologa a
využití techniky v rámci výuky matematiky a fyziky. Projekty jsou ve fázi schvalování, čeká se na
výsledek.

5. ŠVP
Výsledky zaváděného školního vzdělávacího programu jsou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti
školy. Lze konstatovat, že splňuje očekávání, drobné úpravy budou stále probíhat.
6. Různé
Žádné příspěvky
7. Dodatek č. 1 Školního řádu
Vedení školy podalo návrh na Dodatek č.1 Školního řádu, který se týká používání mobilních telefonů
v době výuky. Dle vyjádření ředitelky ZŠ Ing Jany Králové byly hlavními důvody stále častější případy
natáčení zinscenovaných rvaček, fotografování se na WC, apod. a šíření těchto záznamů i po
internetu.
Hlasování o schválení Dodatku č. 1 Školního řádu proběhlo elektronickou formou, kdy jednotliví
členové ŠR vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas v emailové zprávě.
Hlasování:

7 pro
0 proti
2 zdrželi

Dodatek č. 1 Školního řádu byl schválen.

V Židlochovicích 10. 11. 2008

………………………………………………………..
Zapsala: Gabriela Motlíčková

………………………………………………………….
Ověřila: Ing. Barbora Jakubcová

