Zápis z druhého zasedání školské rady
konané dne 26. 2. 2014
Přítomni: M. Konopík, M. Koubek, M. Tomková, I. Hereitová, M. Pézlová, K. Vrtišková,
H. Jahodová, J. Neumanová
Hosté: D. Ullwerová
Nepřítomen: P. Filip
Program:
1. Rozpočet školy na rok 2014
Ředitelka školy pí. Ullwerová podrobně rozklíčovala jednotlivé položky rozpočtu,
zodpověděla jednotlivé dotazy, diskutovalo se o možnostech úspor energií, o nutnosti vybavit
učebnu pro 1. stupeň, místnost pro družinu, doplnit interaktivní tabule, postupně obnovovat
počítače, paní Neumanová nabídla kontakt na zdravotníky provádějící školení první pomoci za
výhodnější cenu. Návrh rozpočtu byl ponechán ve stejné výši jako v roce 2013.
2. Internetové žákovské knížky
Ředitelka školy požádala školskou radu o odsouhlasení zrušení žákovských knížek
v papírové podobě pro 2. stupeň a to od 1. září 2014. Pro druhý stupeň budou tedy fungovat jen
internetové žákovské knížky, papírová žákovská knížka bude poskytnuta na vyžádání.
Školská rada souhlasí jednohlasně.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků – součást školního řádu
Dále ředitelka školy požádala radu o souhlas s drobnými změnami v Hodnocení výsledků
vzdělávání žáků.
Členové školské rady souhlasili s elektronickým rozesláním a následným elektronickým
souhlasem/nesouhlasem.
4. Diskuze
- pí. Neumanová, p. Koubek: rozšíření informací o úspěších školy mezi rodiče žáků
pravidelným sumářem na e-mailovou adresu
- pí. Vrtišková: ověří možnost v programu Bakalář
- skupinově se diskutovalo o možnostech prezentace 2. stupně, vytvoření propagačního
materiálu, tak aby bylo více informací pro rodiče, kteří se rozhodují o umístění dítěte na naši školu,
ne všichni si vyhledají informace na www stránkách školy nebo v regionálním tisku.
- dále se diskutovalo, zda-li škola provádí dotazníkové šetření a kdy proběhlo poslední. Paní
ředitelka přítomné informovala, že dotazníkové šetření je plánováno 1x za 4 roky tak, aby pokrylo
žáky jednou na 1. stupni a jednou na 2. stupni ZŠ. V současné době bude realizováno ve spolupráci
s odbornou firmou, která poskytne vyhodnocení a srovnání.
5. Závěr
Další jednání bude svoláno dle potřeb, v souladu s jednacím řádem
Zapsala Hana Jahodová, předsedkyně ŠR dne 4. 3. 2014

