Školská rada Základní školy Světice

1.11.2016

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice
konané dne 1. listopadu 2016 v 17:30 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 statutární zástupce ředitele školy Mgr. Marek Adler.
Účastníci

členství v radě školy

Přítomnost

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

P
P
P
P
P
P
P

Datum konání: 1.11.2016 Jméno souboru: SkolskaRada_2016-11-01_ZJ-final
Rozdělovník
Zpracoval
účastníci
Příští jednání

Petr Štěpánek

leden 2016

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

Projednávaná témata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

statut školské rady, kompetence,
podpora školy ze strany zřizovatele,
fungování školy,
asistentky pedagoga a způsob úhrady,
plánovaný rozvoj školy,
změny v násl. školním roce týkající se rozšíření školy,
inkluze,
hospodaření školy,
školní družina, kroužky (problematika nedostatku prostor při velikosti školní družiny)
akce školy, problematika jejich prezentace/informování rodičů,
navrhované akce (workshopy) pro rodiče,
tematické akce pro děti, které mají spíše formu projektu (starost o zvíře v Zoo, návštěvy domova
seniorů, nemocnic apod.)
organizace výuky,
hodnocení žáků,
plánované změny (organizace příchodu a odchodu žáků – aktuální řešení se změnou šatny během
dne nevyhovuje, možnost změny poskytovatele stravování apod.)
školní zahrada (pokud bude dotace, bude profesionálně upravena, ale nutno udržovat vlastními
silami)
funkce potenciálního občanského sdružení rodičů.

Školská rada projednala:
1. Dlouhodobý plán - koncepční záměry v období 2015-2017
2. Školní vzdělávací program a stav jeho uskutečňování
3. Stav hospodaření školy
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Rozhodnutí
Předsedou školské rady byl zvolen Petr Štěpánek.
Školská rada projednala a schválila
1. Školní řád
2. Výroční zprávu o činnosti školy
3. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
Souhrnná zpráva z projednávaných témat bude zveřejňována na webu školy.

Termíny jednání školské rady
Členové školské rady souhlasili s následujícími termíny
Termín

Předpokládaná hlavní témata

říjen 2016

úvodní jednání nově zvolených členů školské rady

leden 2017

změny školního řádu, režim zabezpečení školy

červen 2017

věcný návrh změn v souvislosti s rozšířením školy od 1.9.2017 (změny s novou
budovou 2. stupně a dospíváním žáků – mobily, prevence apod.)

srpen 2017

schválení paragrafového znění upraveného školního řádu a souvisejících
dokumentů

Doporučení školské rady
1. I při neustále rostoucím počtu žáků školy učinit vše pro zachování principu otevřené školy
(např. není doporučeno úplně zakázat vstup rodičů do prostor školy).
2. Řešit fyzickou bezpečnost prostor školy s ohledem na dveře typu „panic“ a možnost žáků
opustit školu.
3. Provést revizi obsahu a přehlednosti (uzpůsobení rozložení jednotlivých prvků, grafiky,
zpřehlednění) webu školy s cílem jeho zefektivnění jakožto primárního informačního
nástroje ve směru k rodičům, včetně návrhu usnadnění informování zákonných zástupců o
akcích organizovaných školou; možnost realizace formou daru škole.
4. Posílit aktivity fund-raisingu (raději na konkrétní akci než obecně).
5. Ověřit leg. požadavky při vracení dětí ze zájmového kroužku do družiny, především pokud
je lektor externí.
6. Rozvíjet tematické akce pro děti, které mají spíše formu projektu - koncepce dobročinnosti
(školní zahrada, starost o zvíře v ZOO, návštěvy seniorů Světice, návštěvy domova
seniorů, nemocnic apod.), ale akce velmi pečlivě vybírat a připravit. Jde o téma na úrovni
třídy, nikoliv celé školy.
7. V případě iniciativy rodičů zřídit Spolek rodičů, musí tento být organizací s vlastní právní
subjektivitou, vlastním účetnictvím, financováním atd., sestaveným plánem činnosti
projednaný s vedením školy, vedením obce a školskou radou a činností zaměřenou na
zájmovou činnost, pořádání akcí apod.
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