ZÁPIS č. 25
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2015-2016)
ze dne 30. 9. 2015
Účast:
Za zákonné zástupce nezl. žáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele
Host

Jana Nováková-Jablonková
Michal Bíman
Mgr. Štěpánka Tomanová
Mgr. Daniela Trojovská
- omluvena
Ivana Vraná
- neúčast
Mgr. Milena Majerová
Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Program zasedání:
Program:
1) Schválení výroční zprávy
2) Aktualizace školního řádu
3) Plány pro školní rok 2015/2016
 Rekonstrukce družiny
 „Vysvědčení škole 2“
 Prodej pozemků
 Termín a program 2 schůzky s rodiči
 Vydávání čtvrtletníku pro rodiče
4) Diskuze – nové náměty
Ad 1) Schválení výroční zprávy
Členové školské rady se s výroční zprávou seznámili
Výroční zprávu školská rada projednala a schválila
Do výroční zprávy za rok 2015/2016 bude zapracována i zpráva Školské rady
Ad 2) Aktualizace školního řádku
Ze strany školy bude na členy ŠR předána E-mailem aktuální verze školského řádu.
ŠR odsouhlasí aktualizaci školského řádu do 11/2015.
Ad 4) Plány pro školní rok 2015/2016
 Rekonstrukce družiny
Rekonstrukce postupuje dle harmonogramu, termín předání 15. 11. 2015
Po předání budou v rámci školních aktivů a přes pracovníky družiny kontaktování rodiče
s žádostí o pomoc při stěhování / úklidu.
ŠR doporučila zajistit hrubý úklid ze strany firmy provádějící rekonstrukci.
Zahájení provozu školní družiny / jídelny 1. 12. 2015

 „Vysvědčení škole 2“
V tomto školním roce bude opět za spolupráce ŽP a zodpovědných pracovníků školy realizován
projekt „Vysvědčení škole 2“.
Zahájení projektu navrženo v lednu 2016 a jeho ukončení v květnu 2016.
S ŽP připravit kvalitněji způsob komunikace, zadání, vyhodnocení.
Zrevidovat oblasti „Vysvědčení škole“ z pohledu pracovníků družiny.
Za projekt bude zodpovědný ŽP – stanoví se projektový tým + pracovníci ŠR, kteří se budou po
domluvě účastnit schůzek ŽP
 Prodej pozemků
Prodej pozemků v této chvíli stojí na dohodě mezi zřizovatelem + školou a T. J. Sokol Plzeň
Letná – dohoda o způsobu zafixování investice do sportovišť.
ŠR požádala paní ředitelku, aby písemně reagovala na dopis TJ. ze dne 2. 9. 2015 a pokusila se
společně najít shodu v řešení.
Následně ŠR vyjádřila prosbu o seznámení se závěry a dalšími společnými kroky.
 Termín a program 2 schůzky s rodiči
Předpokládaný termín druhé schůzky s rodiči – 5. 11. 2015 v 18 hod v restauraci Tunel
Závěry společné schůzky ŠR vyhodnotí a předá na vedení školy.
 Vydávání čtvrtletníku pro rodiče
Termín informativního čtvrtletníku – bude předán rodičům do 30. 10. 2015
Usnesení:
1) Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014/2015
2) Škola předá k odsouhlasení řád ŠR. ŠR odsouhlasí do listopadu 2016
3) Schválen plán ŠR pro školní rok 2015/2016
Příští schůzka ŠR:
Schůzka stanovena na 11. 11. 2015 v 16,30 hod místnost 18, přízemí budovy II. stupně
Zapsala: Mgr. Daniela Trojovská
V Plzni 6. 10. 2015

