Zápis z jednání Školské rady dne 30. 9. 2015

Přítomni:

Mgr. Kateřina Brožová, Mgr. Lenka Coufalová, Petra Grybauskas

Tomáš Havlák, Mgr. Tomáš Rampír, Mgr. Pavel Štros, Ph.D.

Program jednání:

1.

Změny ve školním řádu

Školská rada převzala výpis z aktualizovaného školního řádu.

2. Učebnice

3. Školní parlament

4. Konverzace v anglickém jazyce

5.

Odstranění bariér pro cyklisty a koloběžkáře

6. Chlapecké toalety
Školská rada byla informována o zesíleném dozoru před chlapeckými toaletami ve 2. patře.

7.

Setkání s rodiči a debata o výukových otázkách

8. Veřejná jednání Školské rady

9. Grant na jazykový výjezd žáků a učitelů do Velké Británie
Školská rada byla informována o získání grantu na jazykový výjezd 20 žáků z 8. a 9. tříd do Velké
Británie.

Usnesení č. 2015/09/30-1:
Školská rada bude usilovat on zlepšení vybavenosti školy novými učebnicemi. Pedagogický sbor
připraví aktuální soupis požadavků na obnovu učebnic dle ročníků včetně předpokládaných nákladů,
Školská rada poté požádá město o finanční příspěvek a vyzve občany k dobrovolným finančním
příspěvkům.

Usnesení č. 2015/09/30-2:
Školská rada podporuje zapojení žáků formou školního parlamentu do spolurozhodování o chodu
školy. Navrhuje zřízení funkce koordinátora setkávání a doporučuje předkládat žákům konkrétní
témata k diskuzím. Pro posílení významu setkávání doporučuje Školská rada využít některou
z vyučovacích hodin.

Usnesení č. 2015/09/30-3:
Školská rada vítá zavedení kroužku konverzace v angličtině s rodilým mluvčím a doporučuje
podrobněji informovat rodiče o rozdělení žáků do jednotlivých termínů.

Usnesení č. 2015/09/30-4:
Školská rada podporuje odstranění bariér pro cyklisty a koloběžkáře, navrhuje zařadit do investičního
plánu školy vybudování nájezdu a stojanu na kola.

Usnesení č. 2015/09/30-5:
Školská rada navrhuje zorganizovat informační besedu s rodiči zaměřenou na Školní vzdělávací
program, metody výuky a používání technických pomůcek.

Usnesení č. 2015/09/30-6:
Od příštího zasedání bude Školská rada avizovat termíny schůzí na webu školy v minimálně týdenním
předstihu. Účast zájemců z řad veřejnosti bude možná po předchozí domluvě s předsedou Školské
rady.

Přehled úkolů:

Úkol č. 2015/09/30-1:
Mgr. T. Rampír zajistí seznam požadavků na učebnice.

Úkol č. 2015/09/30-2:
1.

Havlák zajistí předání žádosti o finanční příspěvek na učebnice na Městský úřad.

Úkol č. 2015/09/30-3:
Mgr. P. Štros osloví případné sponzory z řad veřejnost

V Libčicích nad Vltavou dne 8. 10. 2015
Ověřil: Mgr. Tomáš Rampír

Zapsala: Mgr. Kateřina Brožová

