Školská rada Základní školy Světice

28. 8. 2017

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice
konané dne 28. srpna 2017 od 15:30 hod v jídelně ZŠ Světice
Zasedání se zúčastnili všichni členové školské rady, kromě členů níže omluvených. Školská rada
je usnášeníschopná. Na jednání byla přizvána statutární zástupkyně školy Mgr. Monika Cibulková.
Účastníci

členství v radě školy

Olga Kyzlinková
zvolena za pedagogy ZŠ Světice
Olga Kozačová
zvolena za pedagogy ZŠ Světice
Barbora Smetánková
zvolena za zákonné zástupce žáků
Petr Štěpánek
zvolen za zákonné zástupce žáků
Pavla Dobiášová
jmenována za zřizovatele
Kateřina Ruszová
jmenována za zřizovatele
HOSTÉ:
Mgr. Monika Cibulková, statutární zástupce ředitele ZŠ
Světice

Přítomnost
P
P
O
P
P
P
P

Datum konání: 28.8.2017 Jméno souboru: SkolskaRada_2017-08-28_ZJ-final.docx
Rozdělovník
Zpracoval
účastníci
Příští jednání

Petr Štěpánek

Leden 2018

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

Projednávaná témata
1.
2.
3.
4.
5.

Připravenost pro zahájení školního roku
Druhý stupeň
Školní řád
Návrh změny času začátku vyučování
SRPŠ

Souhrnná zpráva z projednávaných témat
1.

Připravenost pro zahájení školního roku

Provoz školy je od nového roku po všech stránkách personálně pokryt. Budoucí rozvoj bude
řešen podle předvídaných potřeb.
Druhý stupeň otevře od 4.9.2017 do zkušebního provozu, v polovině září oficiální otevření.
Výdejna jídel otevře 1.10.2017.
Diskutováno jak budou děti z Tehova stíhat oběd, když jim bus jede 14:38. Složité bude
září, protože od října bude otevřená nová výdejna v nové budově.
2.

Druhý stupeň

Diskuze úprav dotací hodin druhého stupně, s ohledem především na ČJ, matematiku
a informatiku.
3.

Školní řád

Školní řád je po úpravách schválen.
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4.
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Návrh změny času začátku vyučování

Pro další školní rok bude zvážena změna mimo jiné začátku vyučování, odpoledních hodin
a formátu přijímání žáků.
5. SRPŠ
Diskutováno téma SRPŠ mimo jiné za účelem možného získávání dotací s rozhodnutím tím, že
v případě zájmu rodičů bude ŠRPŠ dále diskutováno.
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