Zápis z 1. schůzky školské rady ve školním roce 2016 - 2017

Datum, místo, čas: 31. srpna 2016, 16 hodin, ředitelna školy
Přítomni: Mgr. L. Marková, Mgr. L. Krejčová, Mgr. D. Daduč , L. Mareček, Ing. T. Nováková
Omluven: Ing. J. Mach
Host: Mgr. J. Linhartová, ředitelka školy, p. M. Libáková – zástupce Spolku rodičů ZŠ Vojnovičova
Program:
1. Přivítání členů ŠR a rozloučení s odcházející Mgr. Lenkou Krejčovou, dále bude rada
doplněna o Mgr. Jiřího Vosyku, který se umístil při volbách na dalším místě.
2. Seznámení se změnami ve Školním řádu a s úpravami v ŠVP v souladu se změnou ve
Školském zákoně k 1. 9. 2016, informace ke změnám od 1. 9. 2016 (inkluze, společné
vzdělávání).
3. Informace ŘŠ o 100% naplněnosti školy. Byla podána žádost o navýšení počtu žáků, školní
družiny a výdejny, problém se stavováním zaměstnanců jako cizích strávníků – žádost o
navýšení rozpočtu školy o náklady na dovoz obědů.
4. Informace o personálních změnách – navýšený počet AP z 15 na 22. Zatím nám KÚ ÚK
nezajistil mzdové prostředky na mzdy AP
5. Informace o DVPP. Zaměstnanci si zvyšují kvalifikaci v oblasti práce s žáky se SVP, dále
v oblasti ICT gramotnosti a v oblasti cizích jazyků.
6. Na škole byl nově založen Projektový tým a Školní poradenské pracoviště.
7. Informace o opětovně špatném přidělení provozního rozpočtu školy zřizovatelem.
8. Informace o jednání Spolku rodičů se zřizovatelem. Odpověď zřizovatele - viz příloha.
9. Seznámení s plánovanými akcemi na školní rok 2016/2017 a další spolupráci se Spolkem
rodičů a přátel ZŠ Vojnovičova při akcích školy.
10. Informace o dobře fungujícím školním sněmu, školních novinách a vysílání školního
rozhlasu, ŠK, sportovních kurzech, ozdravných pobytech a dalších aktivitách
11. Zhodnocení akcí k 50. výročí založení školy.
12. Práce na VZ za školní rok 2015-2016. Bude rozeslána členům ŠR ke schválení.
13. Zřizovatel stále neřeší havarijní stav školy. Tabulky ŘŠ každoročně posílá zřizovateli.
14. Informace o instalaci nových herních prvků a altánů s lavičkami v areálu školy – vybudování
rozlehlé tělocvičny a učebny v přírodě s pomocí příspěvku Spolku rodičů.
15. Informace o fungování nové recepce a změně hlavního vstupu s ohledem na zajištění a
zvýšení bezpečností dětí a žáků ve škole. Vydán nový návštěvní řád.
16. Informace o zrušení tříd s upraveným ŠVP a rozdělení žáků se SVP do běžných tříd. V rámci
dvouletého přechodného období povoleny 2 třídy na 1. a 2. stupni.
17. Informace o zápisu do prvních tříd. Nově až v dubnu s uplatněním spádovosti, které musí
schválit Zastupitelstvo města.
Usnesení:
-

ŠR vzala na vědomí aktualizaci Školního řádu pro rok 2016/2017
ŠR vzala na vědomí nově vypracovaný ŠVP pro ZV, který je v souladu s RVP pro ZV.
ŠR se seznámila s problémy týkajícími se havarijního stavu školy a bude je společně a pokud
možno koncepčně řešit se zřizovatelem školy.
ŠR stanovila termín další schůzky na prosinec 2016, operativně komunikovat pomocí emailu.
ŘŠ rozešle všem jmenovaným členům ŠR zápis ze schůzky.

Zapsala Mgr. Lucie Marková

