Školská rada Základní školy Světice

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice
konané dne 16. 1. 2020 od 18 hod, U Hřiště 151, Světice
Zasedání se zúčastnili následující členové Školské rady. Školská rada je usnášeníschopná.
Účastníci
Petr Jarkovský
Markéta Koběrská
Olga Kyzlinková
Martina Bosáková
Kateřina Ruszová
Jiří Vomlel
Hosté
Datum konání
Zpracoval

Členství v radě školy
zvolen za zákonné zástupce žáků
zvolena za zákonné zástupce žáků
zvolena za pedagogy ZŠ Světice
zvolena za pedagogy ZŠ Světice
jmenována za zřizovatele
jmenován za zřizovatele
Pavla Žižková, ředitelka školy
16. 1. 2020
Petr Jarkovský

Přítomnost
P
P
P
P
O
P
O

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

Projednávaná témata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projednání situace ve školní jídelně
Projednání inspekční zprávy
Přezouvání ve školní jídelně
Sjednocení tykání na 2. stupni
Projednání situace – mobily škole
Počet prvních tříd, pravidla pro zápis

1. Projednání situace ve školní jídelně
Školská rada si je vědoma velkého množství vyhazovaného jídla ve školní jídelně, ke kterému dochází na
základě nedojedených porcí žáků. Dává proto rodičům ke zvážení podnět, aby s dětmi pečlivě
konzultovali objednávky jídla – ať si jsou děti za objednávku, a tedy za to, zda jim bude vybrané jídlo
chutnat, zodpovědné samy.
2. Projednání inspekční zprávy
ŠR projednala inspekční zprávu a vyjádřila se ke stanoviskům školní inspekce:


Podnět školní inspekce (ŠI) ohledně posunutí kroužků

Na základě podnětu školní inspekce ohledně posunutí kroužků ŠR doporučuje řešení využít k převádění
dětí mezi budovami určeného pracovníka školy.


Podnět ŠI ohledně větší péči talentovaným dětem:

Na základě podnětu školní inspekce doporučujeme zvážit zavedení výběrového předmětu / kroužku pro
talentované děti. Pro otestování tohoto řešení doporučujeme pilotní projekt.


Doporučení ŠI více využívat vnější evaluační prostředky pro srovnání:

Na základě podnětu školní inspekce doporučujeme zvážit zavedení použití evaluačních testů.
Doporučujeme pilotní vyzkoušení ve 3. a 5. třídě.
3. Přezouvání ve školní jídelně
Podporujeme, aby se děti nemusely přezouvat ve školní jídelně. Doporučujeme v zimních měsících
příplatek pro úklid.
4. Sjednocení tykání na 2. stupni
Na základě podnětu rodičů ŠR projednala návrh ke sjednocení tykání na 2. stupni. ŠR podporuje
zachování aktuálního stavu, kdy si každý pedagog řeší tykání / vykání individuálně.
5. Projednání situace – mobily ve škole
Stanovisko rady ke školnímu řádu - již v emailu diskutované mobily:
ŠR podporuje zachování aktuálního znění zákazu používání mobilů ve škole, s tím, že doporučuje do
školního řádu doplnit možnost použití mobilu ve výjimečných situacích, kdy učitel používání mobilu
dovolí.
6. Počet prvních tříd, pravidla pro zápis
ŠR podporuje v příštím školním roce otevření jedné první třídy pro 22 dětí a přijímací řízení vést na
základě stávajících pravidel.

