ZÁPIS č. 27
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2015-2016)
ze dne 10. 2. 2016
Účast:
Za zákonné zástupce nezl. žáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele

Jana Nováková Jablonková
Michal Bíman
- omluven
Mgr. Štěpánka Tomanová
Mgr. Daniela Trojovská
Ivana Vraná
- omluvena
Mgr. Milena Majerová

Program zasedání:
Program:
1) Rekapitulace zápisu č. 25, 26
2) Vysvědčení škole 2
3) Informace ze schůzky „Rodiče + ŠR = spolu“
4) Diskuze
Ad 1) Rekapitulace zápisu č. 25, 26
Školní řád
Ve schváleném Školním řádu je uvedena burka jako akceptovatelná pokrývka hlavy. Zástupci rodičů
Školské rady vznesli dotaz vedení školy, na jakém základě byla tato pasáž do Školního řádu
zapracována.
Prodej pozemků
Školské radě není znám aktuální stav řešení prodeje pozemků. Další informace o vývoji na příští
schůzce ŠR připraví za TJ Sokol pí. Nováková Jablonková, za školu pí. ředitelka.
Ad 2) Vysvědčení škole 2
- Členové ŠR se jednomyslně shodli na pokračování projektu „Vysvědčení škole 2“
- Cíl „Vysvědčení škole“:
 Získat subjektivní názory žáků ke klimatu školy
 Zpětná vazba pro učitele
 Zpětná vazba pro žáky: diskuze nad problémovými oblastmi, možnost se beztrestně
vyjádřit
 Zpětná vazba pro rodiče: jak se žáci obecně cítí ve vyhodnocovaných okruzích –
veřejnou formou
- Bude provedena revize formulací výroků v jednotlivých oblastech hodnocení
- Pro žáky 1. až 3. třída bude připraven dotazník, který vyplní spolu s rodiči. Informace budou
předány na plánovaných aktivech 14. dubna 2016
- Prezentace:
 Zveřejnění průměrného hodnocení jednotlivých okruhů žáky
- Po schválení konceptu členy školské rady bude projekt opětovně realizován ve spolupráci se
Žákovským parlamentem
- Vyhodnocení manuální – zajistí p. Nováková Jablonková

Ad 3) Informace ze schůzky „Rodiče + ŠR = spolu“
- Schůzka proběhla za účasti 3 rodičů
 Výuka německého jazyka
 Škola v přírodě
Ad 4) Diskuze
- Členové ŠR ze strany rodičů předložili návrh na projekt zaměřený na „Zdravý životní styl“.
 Je třeba formulovat cíl, způsob zpracování, vyhodnocení a zařazení v rámci stávajících
vyučovacích předmětů – zajistí Mgr. Štěpánka Tomanová, Mgr. Daniela Trojovská
Usnesení:
1) Školní řád
 vyjádření k zapracování úpravy nošení burky na 28. ZŠ – vedení školy
 Informace o prodeji pozemků – vedení školy
 Informace ze strany TJ. Sokol Plzeň – p. Nováková
2) Vysvědčení škole 2
 Připravit a odsouhlasit koncept – ŠR do 7. 3. 2016
 Prezentace ŽP – ŠR do 26. 3. 2016
 Zadání – ŽP duben
 Vyhodnocení – zástupce ŠR pí. Nováková Jablonková + ŽP do 27. 5. 2016
3) Informace ze schůzky „Rodiče + ŠR = spolu“
 Výuka německého jazyka – u ŘŠ zjistí pí. Nováková Jablonková
 Škola v přírodě – stanovit jasná pravidla pro pořádání, seznámit rodiče na třídních
schůzkách 14. 4. 2016
Příští schůzka ŠR:
Schůzka bude včas písemně oznámena všem členům ŠR – předpokládaný termín nejpozději v průběhu
měsíce května.
Zapsala: Mgr. Daniela Trojovská
V Plzni 10. 2. 2016

