Školská rada při Základní škole T. G. Masaryka
Mnichovice, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice,
zřízené usnesením Zastupitelstva města Mnichovice ze dne 22.6.2005

Zápis z jednání
Datum:25.4.2016

Čas:18hod.

Místo: ZŠ Mnichovice

Účastník

Záp.č.: 08

Zastupuje

Michal Bláha

žáky školy

Milan Krajíček

dtto

Mgr. Jitka Hánová

dtto

Mgr. Lenka Babišová

pedagogické pracovníky

Ing. Ildikó Šalamova

dtto

Mgr. Veronika Antonínová

dtto

Simona Skácelová

zřizovatele města Mnichovice

Miloslav Šindelář

dtto

Jakub Žvejkal

dtto

Mgr.Marcela Erbeková

vedení školy - přizvána

Hana Bartáková

komisi školství

omluvena

Ing. Karel Knetl

dtto

přizván

Mgr. Petra Pecková

starostka

přizvána

Hofta, zástupci ROSy (Mitlȍnerová,
Martinů)

přizváni

omluven

omluvena

√

Průběh jednání:
Bod
1.

řádné zasedání

mimořádné zasedání

Obsah
Program zasedání
1.
2.
3.

2.

List:1

Párová výuka a její financování
Personální zajištění školy
Víceoborová třída

Projednávané body

Ad 1) Párová výuka a její financování
-Párovou výuku představila členům ŠR a zástupcům ROSy Mgr. Erbeková jako výuku se dvěma
kvalifikovanými pedagogy, která probíhá tento školní rok ve třetím ročníku na ZŠ v Mnichovicích a je
dotována na základě projektu Českým bankovním institutem. Mgr. Erbeková vznesla dotaz ke ŠR a
zástupcům ROSy, zda v párové výuce nadále pokračovat a jak ji financovat.
Následně předstoupila před ŠR pí Mitlönerová (zástupce ROSy), která se účastnila párové výuky
v Kunraticích, kde mají s touto výukou již čtyřletou zkušenost a na jejím financování se podílí rodiče
žáků. Párová výuka probíhá ve třídách 1., 2. a 3. ročníku, 6 hodin týdně na jeden ročník, z toho jsou 4
hodiny hrazeny rodiči a 2 hodiny hrazeny financemi z projektu. Financování z řad rodičů (platí 2/3
z celkového počtu rodičů) je anonymní a dobrovolné. Průměrná částka na žáka činí 500,- Kč měsíčně.
-ŠR bere na vědomí a navrhuje zahájit párovou výuku od příštího školního roku v 1.ročníku na
základě dotazníku pro rodiče (květen 2016) a rodičovské kavárny (červen 2016)
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List:2

Ad 2) Personální zajištění
– Mgr. Marcela Erbeková uvedla, že pro zajištění výuky v příštím školním roce je třeba zaměstnat dva
nové pedagogy
-ŠR bere na vědomí

Ad 3) Víceoborová třída v 6. ročníku ve šk. roce 2016/17
- Mgr. Erbeková představila víceoborovou třídu jako alternativu k jazykové třídě s cílem podporovat
rozvoj a objevovat talent žáků. Žáci víceoborové třídy si budou moci volit na jedno pololetí jeden z
následujících předmětových bloků – přírodovědný, humanitní, tvořivý, pohybový. Výuka těchto bloků
bude probíhat 1x týdně v průběhu tří hodin.
-ŠR bere na vědomí
3.

Závěry

1. ŠR bere na vědomí a navrhuje zahájit párovou výuku od příštího školního roku
2. ŠR bere na vědomí přijetí dalších dvou pedagogů
3. ŠR bere na vědomí založení víceoborové třídy

Komentář k jednání (co bylo dobře, co je třeba změnit)

Za Školskou radu. Jitka Hánová

Datum:

Podpis:

Za vedení školy: Mgr. Marcela Erbeková

Datum

Podpis

Zapsal: Mgr. Veronika Antonínová

Datum:

Podpis:
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