USNESENÍ
ze zasedání školské rady konané dne 12.9.2018
Školská rada zřízená při ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2, příspěvková organizace na svém
zasedání projednala :
1. Program :

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Úvod – informace ředitele školy o důvodech společného zasedání školské rady a Unie rodičů
Zpráva ředitele školy o činnosti školy od posledního zasedání školské rady
Projednání úprav školního vzdělávacího programu ZŠ – viz poznámka č. 1
Schválení nového školního řádu – viz poznámka č. 2
Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - viz poznámka č. 2
Schválení výroční zprávy o činnosti školy – za šk. r. 2017/2018 (je součástí nového školního
řádu)
➢ Informace ředitele o probíhajících akcích – projekt „Stavební úpravy a vybavení základní školy
Komenského“
➢ Informace ředitele školy o personálním zabezpečení školního roku 2018/2019
➢ Informace ředitele školy o aktuální naplněnosti školy
➢ Informace ředitele školy o provozním stavu školního areálu
➢ Informace ředitele školy o vizi provozního rozpočtu r. 2019 (od zřizovatele)
➢ Podněty členů školské rady, diskuze
➢ Rozhodnutí zástupců Školské rady a Unie rodičů o způsobu organizace následných schůzek
(společně, zvlášť)
Poznámka č. 1
Seznámení s úpravami Školního vzdělávacího programu ZŠ – platnost od 1. 9. 2018
ŠVP je vidění na https://www.zshuskom.cz/skolni-vzdelavaci-program
V nové verzi došlo k těmto úpravám:
•
•
•
•

Identifikační údaje školy – změna jména ředitele školy, změna emailové adresy
Učební plán – 9. ročník - přesun 1 hodiny z Volitelných předmětů do Matematiky
Změna Charakteristiky předmětu Matematika
Dílčí úpravy obsahu textu v článcích 2.1 až 3.1

Poznámka č. 2
Schválení – Nový Školní řád – platnost od 1. 10. 2018 – viz samostatná příloha tohoto emailu.
Upraven (doplněn) především o:
Schválení – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – součást Školního řádu

•
•

o orientační hodnotící stupnice
o slovní hodnocení
školní řád je dílčím způsobem upraven (doplněn) v řadě článků, především o oblast používání
mobilních telefonů, užívání (zneužití) komunikačních technologií ve vyučování, o přestávkách,
při školních akcí – nastavení přesných pravidel
dále řeší - povinnosti zákonných zástupců – způsob řešení neomluvené absence

2. Schvaluje :
-

Úpravu Školního vzdělávacího programu

-

Nový Školní řád vč. pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

-

Společné schůzky s Unií rodičů

3. Doporučuje RM :
-

Zhotovit kalkulaci na nový povrch pod nafukovací halou

-

Spolupracovat s ředitelem při řešení problémů ve třídě 8.A

Přítomní členové :
Radim Nemeškal, Martina Ondrová, Libor Sadílek
Renata Harmáčková, Beata Kynclová, Jan Brtníček
Ivana Franková, Ivana Strachová, Věra Gajdová

Přítomní hosté :
Jaroslav Vysloužil

