ZÁPIS č. 24
ze 3. zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2014-2015)
ze dne 27. 5. 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
Ivana Vraná
- neúčast
Mgr. Milena Majerová
- neúčast
Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stav prodeje pozemků
„Vysvědčení škole“
Nové otevřené body a úkoly pro rok 2015/2016
Učební plán od školního roku 2015/16
Program první neformální schůzky s rodiči + stanovení termínu schůzky
Diskuze

Ad 1) Prodej pozemků
Stav k 27. 5. 2015:
 Předáno na ekonomické oddělení K PROVEDENÍ DALŠÍCH KROKŮ
 Příprava smlouvy pro prodej
 Ověřit stav k září 2015
Ad 2) „Vysvědčení škole“
Projekt „Vysvědčení škole“:
 Projekt běžel v rámci harmonogramu
 Žáci nejsou příliš zvyklí projektově pracovat, přesto se za veliké podpory p. Hořesovské snažili
připravit podklady
 Výsledky průzkumu – známky, slovní hodnocení:
o Děti nejsou zvyklé srozumitelně a jasně popisovat stav / názor
o Nejasná prezentace a vysvětlení obsahu v rámci tříd – pro „Vysvědčení škole II“ připravit
jednoznačný postup způsobu prezentace ve třídách, pevně stanovit postup a čas vyplnění
o Vyhodnocení na základě papírové báze velice pracné – příště řešit přímo v PC pro II.
stupeň
o Slovní hodnocení při „Vysvědčení škole II“ dát pro všechny známky: 1,2, 3,4,5
o Do vysvědčení škole použít i slovní hodnocení
 Výstup z „Vysvědčení škole“ předat do 29. 5. 2015 na ŠR a paní ředitelce
 Schůzka s ŽP k výsledkům 1. 6. 2015 v 15 hod

Reflexe projektu "Vysvědčení škole" žákovským parlamentem
 V některých třídách nezájem, neochota podílet se na hodnocení (zejména na 2. stupni)
 Objevovalo se bojkotování práce parlamenťáků (především pokud vyplňování hodnotících dotazníků
probíhalo o přestávkách – vhodná by byla větší podpora ze strany učitelů – časový prostor, posílení postavení
parlamenťáků ve třídě)
 Někteří žáci nepochopili smysl projektu a přistupovali k hodnocení ledabyle (známky jen tak), nebo jako
k možnosti „pomsty“
 Mladší žáci na 1. stupni měli problém s pochopením některých oblastí dotazníku

Ad 3) Nové otevřené body a úkoly pro rok 2015/2016:
 Čtvrtletník – nebyl k dnešnímu dni realizován. Návrh vzhledu a obsahu připravit na září 2015
na první schůzku ŠR ve školení roce 2015/2016
Ad 4) od 1. září 2016 byla v učebním plánu posílena pohybová aktivita o jednu hodinu
 Na 1. stupni Pohybové hry od 1. třídy
 Na 2. tupni Sportovní hry od 6. třídy
Add 5) Program první neformální schůzky s rodiči + stanovení termínu schůzky:
 Termín schůzky 10. 6. 2015 v 18 hod v Tunelu
 Připravit pozvánku a předat na všechny rodiče, kteří v rámci aktivů poskytli E-mail kontakt
 Za ŠR se schůzky zúčastní zástupci rodičů Michal Bíman, Jana Nováková Jablonková
 Případný výstup z první schůzky „ŠR s rodiči“ bude předán na vedení školy
Ad 6) Diskuze
 Zajistit kontakty na členy školské rady za zřizovatele
 Příští schůzka Školské rady 23. 9. 2015 v 16,30 hod – předseda školské rady rozešle pozvánky
na všechny členy ŠR
Usnesení:
1) Škola a zástupci rodičů budou podle svých možností podnikat kroky k přípravě smlouvy pro
prodej a ověří stav odprodeje pozemků v září
2) Připravit návrh vzhledu a obsahu Čtvrtletníku na září 2015 na první schůzku ŠR ve školení roce
2015/2016
3) Zástupci rodičů seznámí vedení školy a členy ŠR s výstupem z první schůzky “ŠR s rodiči“
4) ŠR projednala učební plán od školního roku 2015/16
Zapsala: Mgr. Daniela Trojovská

