ZÁPIS č. 23
z 2. zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2014-2015)
ze dne 21. 1. 2015
Účast:
Za zákonné zástupce nezl. žáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele
Host

Ing. Jana Nováková-Jablonková
Michal Bíman
Mgr. Štěpánka Tomanová
Mgr. Daniela Trojovská
Mgr. Bc. Pavla Jedličková
Mgr. Stanislava Hlavinková

Program zasedání:
1) Prodej pozemků
2) Informace Žákovský parlament (ŽP) /Školská rada (ŠR)
3) Zapojení rodičů do aktivit školy – čtvrtletník, program případné první schůzky, …
4) Diskuze
Ad 1) Prodej pozemků
Stav k 21. 1. 2015:
 Škola předala zřizovateli podklady pro přípravu stanovení prodejní ceny
 TJ v této chvíli čeká na oficiální prodejní cenu, pokud nebude spor, požádá vedení Sokola
o souhlas s prodejem a dále svolá Valnou hromadu k odsouhlasení prodeje
Zástupci rodičů:
 Navrhli vedení školy zvážit svolání společné schůzky Škola a TJ. V rámci této schůzky
se pokusit dohodnout rámce budoucí spolupráce.
 Ze strany vedení školy zatím v této fázi potřeba schůzky nevzniká, škola na základě
stávající spolupráce a komunikace týkající se prodeje očekává shodu s TJ s budoucím
provozem tělocvičny a vzniklých sportovišť
 Požádali o pomoc při vyvíjení tlaku na příslušné orgány, které se zabývají prodejem
 Přislíbili, že budou i ze své strany podnikat kroky, zjišťovat informace k prodeji pozemků
Ad 2) ŽP/ŠR
Projekt „Vysvědčení škole“:
Definovat očekávání, rámec a způsob provedení
(Dotazník – okruhy, možný zdroj: evaluacninastroje.rvp.cz)
 Za školu
 Za rodiče (zapojení rodičů, kteří předali ŠR své E-mail kontakty)
 Za žáky
Termín kompletace návrhů okruhů za školu a rodiče: 9. 2. 2015
Interní schůzka ŠR: případný termín bude stanoven až na základě kompletace okruhů, pokud
nebude postačovat forma E-mail a telefonů, svolá předseda ŠR
Návrh termínu schůzky s ŽP: 23. 2. 2015 v 15:hod
 Diskuze k projektu
 Forma dotazů
 Definování jednotlivých kroků
 Způsob vyhodnocení

 Prezentace výsledků
Prezentace projektu na aktivech: 16. 4. 2015
Prezentace výsledků v odsouhlaseném formátu: 12. 6. 2015
ŽP bude pověřen odsouhlasením, organizací, vyhodnocením a prezentací projektu. Zástupci
rodičů pomohou při přípravách
Ad 3) Zapojení rodičů do aktivit školy – čtvrtletník, program případné první schůzky, …
- Příprava čtvrtletníku: informace o prodeji, projektu vysvědčení škole, spolupráci ŽP a ŠR
- Příprava první schůzky „S rodiči a školou“: předpokládaný termín konec dubna (po plánovaných
aktivech)
Ad 4) Diskuze
Odsouhlasení změny ve Školním řádu: kapitola 2.3., třetí odstavec
Předem známou nepřítomnost dítěte ve škole omluví zákonný zástupce s dostatečným
předstihem a požádá o uvolnění před jejím započetím:
- z jedné vyučovací hodiny příslušného vyučujícího – vypouští se
- z jednoho až dvou dnů třídního učitele – vypouští se
- ze tří a více dnů ředitelku školy, která určí náhradní způsob vzdělávání žáka – vypouští se
Stanoveni členové za zřizovatele:

Ivana Vraná, Brněnská 10, Plzeň
Mgr. Milena Majerová, Pecháčkova 21, Plzeň

Projekt „Zdravá škola“ zaměřený na školní jídelnu, navrhovatel: M. Bíman
Zástupci školy projekt uvítali
Usnesení:
1) Škola a zástupci rodičů budou podle svých možností podnikat kroky k úspěšnému řešení
odprodeje pozemků
2) Zástupci rodičů budou konkrétně definovat očekávání, rámec a způsob provedení projektu
„Vysvědčení škole“
3) Navrženou úpravu kapitoly 2. 3. třetí odstavec Školního řádu ŠR v celém rozsahu odsouhlasila.

Zapsala: Mgr. Daniela Trojovská

