Zápis ze Školské rady ZŠ Letohrad, U Dvora 745 konané 4. 10. 2016
Přítomni:
Zástupci zřizovatele: Mgr. Miloš Štěpán
Zástupci rodičů: předseda Mgr. Hynek Vrbický, PharmDr. Josef Marek, Ing. Radim Adamec
Zástupci učitelů: Mgr. Miroslava Veselá, Mgr. Kamila Náglová, Mgr. Taťána Sýkorová
Hosté: ředitelka Mgr. Hana Pavlíčková
Omluveni: Bc. Magdaléna Navrátilová, Bc. Jiří Chalupník
Program:

1. Odsouhlasení výroční zprávy 2015/16
2. Pravidla pro schvalování usnesení a dokumentů
3. Informace k nerealizované spolupráci s rodilým mluvčím pro Aj
4. Aktuální stav vize školy
5. Informace k proběhlé kontrole školního inspektorátu
6. Stanovení termínů pro příští jednání
7. Různé

1. Výroční zpráva 2015/16 byla odsouhlasena.
2. Usnesení a dokumenty ke schválení – výroční zpráva do 30. 9.
změny ve školním řádě do 20. 8.
nová pravidla pro hodnocení žáků do 20. 8.
3. Spolupráce s rodilou mluvčí se neuskutečnila kvůli nevýhodnosti smlouvy.
4. Škola se podílí na projektech – rozvoj čtenářství, výuka matematiky metodou Hejného. V plánu
jsou interaktivní tabule i do dalších potřebných tříd, vybavení chemické laboratoře, zřízení
místnosti výchovného poradenství pro individuální konzultace, projekt Reálná matematika.
5. Školní inspekce nezjistila žádnou závadu, kontrola proběhla na základě anonymního a
neodůvodněného udání.
6. Jednání školské rady budou probíhat 3x ročně – v únoru, v červnu a v 1. polovině října, vždy ve
středu od 17.00.
7. Prostory ZŠ U Dvora, kde je nyní třída mateřské školky by potřebovala školní družina pro své
děti.
Zápis do budoucích 1. tříd je stanovený na 7. dubna 2017, rodiče mohou žádat o odklad
docházky svých dětí až do konce května. U nás na škole budou otevřeny 2 první třídy – jedna na
Orlici, druhá na hlavní budově ZŠ U Dvora.
Jaký je ohlas na elektronickou ŽK?
Usnesení: ŠR vyžaduje dokumenty ke schválení v daných termínech. ŠR trvá na výuce Aj s rodilou
mluvčí. Jednání ŠR se uskuteční 3 x ročně ve středu od 17.00.
Závěr: Rodiče ze ŠR nabídli paní ředitelce zpětnou konstruktivní vazbu na její práci. Nabídka byla
přijata.
V Letohradě 4. 10. 2016

Zapsala: Mgr. Taťána Sýkorová

