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:21.9.2016

Čas:18hod.

Místo: ZŠ Mnichovice

Účastník

Záp.č.: 09

Zastupuje

Michal Bláha

žáky školy

omluven

Milan Krajíček

dtto

omluven

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

√

Průběh jednání:
Bod
1.

řádné zasedání

mimořádné zasedání

Obsah
Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.

2.

List:1

Personální zajištění školy
ROSa
Testování ISPIS, přijímací zkoušky, ŠVP
Úprava školního řádu
Různé

Projednávané body

Ad 1) Personální zajištění školy a stav žáků ve šk.r.2016/2017 - Mgr. Marcela Erbeková
– celkem 58 ped. pracovníků, asistentů a externistů, z toho je 11 nových pracovníků (viz příloha)
- k 21.9.2016 celkem 615 žáků
1. ročník - 87 žáků (10.2.2016 bylo podáno 113 žádostí o přijetí do 1.třídy)
ŠD – 247 žáků (kapacita 255 žáků)
6. ročník – 69 žáků
- ŠR bere na vědomí
Ad 2) ROSa - Mgr. Marcela Erbeková
- financování párové výuky, jazykových asistentů, externistů, ICT, asistentů je projednáváno se
zástupci ROSy
- ROSa se podílí na organizaci a spolufinancování na akcích – Podhorky, školní ples a jiné akce pro
děti
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List:2

-ŠR bere na vědomí
Ad 3) Testování INSPIS, přijímací zkoušky, úprava ŠVP - Mgr. Marcela Erbeková
- v květnu 2017 proběhne testoročvání INSPIS žáků 5. a 9. tříd
- v dubnu 2017 proběhnou povinné přijímací zkoušky na střední školy, proto bude probíhat na naší
škole intenzivní příprava z Čj a M na tyto zkoušky formou kroužku v průběhu ledna-března 2017 pro
zájemce z 9. tříd
- úprava ŠVP „Mnichovická škola pro všechny“ k 1. 9. 2016 na základě změny legislativy (inkluze)
-ŠR bere na vědomí a schvaluje novelizaci ŠVP
Ad 4) Projednání pravidel vyplývajících ze školního řádu - Mgr. Marcela Erbeková
1. uvolňování žáků z výuky:
0 – 3. roč. předávání dítěte rodičům z ruky do ruky
4. - 9. roč. uvolnění žáka na základě omluvenky v eŽK, nebo papírové omluvenky s uvedeným
datem, časem a důvodem opuštění výuky
2. vstup do budovy školy pro rodiče a návštěvy:
- rodiče ráno doprovodí dítě do šatny, které pak pokračuje samo do třídy
- pro vstup do ŠD rodiče obdrží 4 kartičky, kterými se prokáží na recepci
- návštěva rodiče musí být předem domluvena s příslušným pedagogem, který včas- nahlásí
tuto návštěvu na recepci, v opačném případě bude rodič puštěn pouze do kanceláře školy
3. používání mobilů
- na začátku výuky vypnout
- na konci výuky zapnout
- pro nabíjení mobilů určit místo
-ŠR bere na vědomí opatření školy z důvodu zajištění bezpečnosti dětí
Ad 5) Různé
- Mgr, Petra Pecková upozornila problém s bezdomovci, kteří se vyskytují v okolí školy a mají špatný
vliv na děti
- Mgr. Marcela Erbeková zařídí upozornění rodičů a dětí a zařadí tento problém do preventivních
programů
3.

Závěry

1.
2.
3.
4.
5.

ŠR bere na vědomí personální zajištění školy
ŠR bere na vědomí
ŠR bere na vědomí testování INSPIS, přípravu na přijímací zkoušky a změnu ŠVP¨
ŠR bere na vědomí pravidla dle školního řádu
ŠR bere na vědomí problém s bezdomovci

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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