Zápis z jednání Školské rady ze dne 9.6.2008
P ítomní: p. Šindelá , Vihan, pí Ž árská, ermáková
Omluvena: pí Henychová
Host: p. Dund ra
Informace pana editele k jednotlivým bod m programu:
a) Zkušenosti po ro ním provozu slou ených škol jsou dobré, žáci i u itelé si zvykli na
nové prost edí, nedocházelo ke st et m, atmosféra zklidn ná
b) B hem celého školního roku probíhaly reklamace a následné opravy v budov školy
-velmi asov náro né pro pana editele
-opravy probíhaly za provozu (hluk…)
c) Akce ve školním roce byly podle rámcového plánu uskute n ny, byly úsp šné, nové
prostory se osv d ily – zejména v divadelním sále (opona, jevišt , ozvu ení,
osv tlení) jsou všechna p edstavení velmi efektní
d) Zápis do 1. t íd
Úsp šn pokra ovala se spolupráce s MŠ Šmolíkova, budou se otvírat dv t ídy
s celkovým po tem 27 žák , po ítáme s integrací 1 zdravotn postiženého žáka,
kterému bude pomáhat jeho osobní asistent.
e) Stav ŠVP
Školní vzd lávací program dokon en, ov ován – v 1. a 6.ro . bez p ipomínek (ZŠ),
v 1.-3. a 6.-8.ro . bez p ipomínek (WŠ)
f) Vzd lávání sboru
Pan editel podal informaci o letošních kvalitních seminá ích pro u . sbor zam ených
na aktuální pot eby školy (tvorba nového školního ádu – týmová práce), seminá o
právním pov domí ped. pracovník , oborové vzd lávací seminá e jednotlivc
g) Informace o grantech - žádost o získání grantu na zážitkový kurz, na školní dílnu
(u ebnu), na výjezd do Anglie
Na záv r pan editel poskytl len m Školské rady k nahlédnutí tabulku s návrhem
rozpo tu a sd lil stavební novinky a zám ry do budoucna (brána – bo ní vjezd do
dvora, dv r, rozvody STA...)
Návrh rozpo tu bere Rada na v domí
Dotazy:
- Jak prob hlo jednání o nabídce náhradních prostor na do asné umíst ní místní
knihovny
- editel knihovny nabídku neakceptoval, náhradním ešením je bibliobus
- aktualizovaný ád školy bude p edložen po prázdninách

