Vyjádření ŘŠ k zápisu z

jednání Školské rady dne 5. 6. 2017

Program jednání:
1. Úprava informací o Školské radě na webu školy, dostupnost schránky ŠR
2 . Informace o metodice primární prevence ve škole na webu školy, shrnutí preventivní
péče
4. Personální zajištění výuky a umístění 1. tříd v budově školy, odchody žáků během
prázdnin
5.

Disponibilní vyučovací hodiny - změna v ŠVP

6.

Beseda s rodiči

7.

Opravy ve škole

8.

Burza ztracených věcí

Usnesení č. 2017/06/05-1:
Školská rada urguje aktualizaci a zpřehlednění informací týkajících se svého působení na
webových stránkách školy. Školská rada také navrhuje přemístění schránky Školské rady do
prostor Rodičovny.
Vyjádření ŘŠ:
Informace o Školské radě nyní najdete na webových stránkách školy v rubrice
Školská rada, zápisy ze ŠR jsou barevné a přehledné. Schránka pro podněty rodičů
bude umístěna v Rodičovně školy.
Usnesení č. 2017/06/05-2:
Školská rada by uvítala zveřejnění návodu na postup pro rodiče i žáky v případě jakýchkoli potíží
vzniklých ve škole na webových stránkách školy. Tyto informace by měly být formulovány
způsobem srozumitelným pro samotné žáky.
Vyjádření ŘŠ:
ŘŠ bere na vědomí.
Usnesení č. 2017/06/05-3:
Školská rada by se chtěla seznámit s kompletním souhrnem preventivních programů a aktivit,
které děti v jednotlivých třídách/ročnících absolvovaly v průběhu školního roku 2016/2017.
Zástupci školy informovali, že některé informace již byly publikovány v článku v Libčických
novinách a budou shrnuty ve výroční zprávě školy.
Vyjádření ŘŠ:

Zprávy z preventivních programů za školní rok 2016/2017 jsou po domluvě k náhlédnutí u ŘŠ.
Usnesení č. 2017/06/05-4:
Zástupci školy informovali ostatní členy Školské rady o tom, že jsou pro příští školní rok
personálně obsazeny všechny třídy. První a druhé třídy budou mít učebny v přízemí školní
budovy. Ze školy odchází dle současných informací školy jeden žák na osmileté gymnázium
jeden na jinou základní školu.
Usnesení č. 2017/06/05-5:
Členové Školské rady byli informováni o provedené změně v disponibilních hodinách.
V nejbližších dnech jim bude zaslán Školní vzdělávací program se zapracovanými změnami
k elektronickému schválení.
Usnesení č. 2017/06/05-6:
Školská rada doporučuje na příštích besedách s rodiči představení přítomných učitelů a delší
úvodní prezentaci o úspěších školy.
Vyjádření ŘŠ:
ŘŠ bere na vědomí.
Usnesení č. 2017/06/05-7:
Školská rada vznesla dotaz na stav zdiva v družině v suterénu školy. Dotaz nebo podnět k řešení
bude předán vedení školy.
Vyjádření ŘŠ:
Místnost ŠD v suterénu školy bude rekonstruována společně s novou šatnou, stav zdiva však
musí přes prázdniny vyschnout a místnost bude k bezpečnému používání od 1.10. 2017.
Usnesení č. 2016/06/05-8:
Zástupci doporučují, aby se při třídních schůzkách nebo akcích školy konaly burzy nalezených
věcí a aby byli rodiče na konání takových akcí včas upozorněni.
Vyjádření ŘŠ:
ŘŠ souhlasí s organizací vyzvednutí nalezených věcí při třídních schůzkách vždy na konci
pololetí a na konci školního roku. Akci zajistí pan školník.

V Libčicích nad Vltavou dne 30.8. 2017
Mgr. D. Raveane

Zapsala:

