Školská rada Základní školy Světice

23.2.2017

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice
konané dne 13. června 2017 od 18:00 hod v jídelně ZŠ Světice
Zasedání se zúčastnili všichni členové školské rady. Školská rada je usnášeníschopná. Pro
schválení Závěrečné zprávy o činnosti školy je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů rady
(4 hlasy). Na jednání byl přizván i stávající statutární zástupce ředitele školy Mgr. Marek Adler a
budoucí statutární zástupkyně Mgr. Monika Cibulková.
Účastníci

členství v radě školy

Přítomnost

Olga Kyzlinková
Olga Kozačová
Barbora Smetánková
Petr Štěpánek
Pavla Dobiášová
Kateřina Ruszová
HOSTÉ:

Marek Adler,
stávající statutární
zástupce ředitele
ZŠ Světice

zvolena za pedagogy ZŠ Světice
zvolena za pedagogy ZŠ Světice
zvolena za zákonné zástupce žáků
zvolen za zákonné zástupce žáků
jmenována za zřizovatele
jmenována za zřizovatele
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Mgr. Monika Cibulková,
budoucí statutární zástupkyně

Datum konání: 23.2.2017 Jméno souboru: SkolskaRada_2017-06-13_ZJ-v1ps.docx
Rozdělovník
Zpracoval
účastníci
Příští jednání

Petr Štěpánek

S2016

Legenda: P-přítomen, N-nepřítomen, O-Omluven

Projednávaná témata
1.
2.
3.
4.
5.

Zápis do první třídy - počet zájemců.
Společné třídní schůzky pro první stupeň.
Školní klub.
Změna závazných dokumentů.
Změna statutárního zástupce.

Souhrnná zpráva z projednávaných témat
1.

Zápis do první třídy - počet zájemců.

Podle současných odhadů, počet zájemců o školu výrazně překračuje budoucí předpokládané
kapacitní možnosti. Řešení tohoto stavu je v kompetenci obce, jakožto zřizovatele.
Cílový stav školy je kolem 300 dětí.
S tímto souvisí i diskutované provizorní řešení do doby finálního zprovoznění nové budovy
(předpoklad: začátek října 2017).
2.

Společné třídní schůzky pro první stupeň.

Pro první stupeň diskutováno a doporučeno realizovat – kromě tripartitních schůzek – i klasické
třídní schůzky formou současného setkání rodičů žáků s třídním učitelem.
3.

Školní klub.

Pro druhý stupeň diskutováno a doporučeno realizovat školní klub s cílem nabídnout žákům lepší
alternativu strávení volného času před / po vyučování než jsou mobilní telefony.
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4.

23.2.2017

Úvazky učitelů.

Pro školní rok 2017/18 škola přijímá 8 nových učitelek. Struktura úvazků je tvořena s cílem mít
co nejméně „malých“ úvazků, co nejvíce „velkých“ úvazků.
Je nastavena spolupráce se speciální pedagožkou.
5.

Změna závazných dokumentů.

Diskutovány některé návrhy detailů závazných dokumentů (školního řádu, ŠVP). Změna
dokumentů podnícená růstem školy bude realizována přes prázdniny a projednána školskou radou
v srpnu 2017.
6.

Změna statutárního zástupce.

Novým statutárním zástupcem, namísto Mgr. Marka Adlera, bude Mgr. Monika Cibulková.
Děkujeme Markovi Adlerovi za obětavou činnost ve prospěch školy!
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