ZÁPIS č. 29
z 9. zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2016-17)
ze dne 21. 9. 2016
Účast:
Za zákonné zástupce nezl. žáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele
Hosté

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

Program zasedání:
1)
2)
3)
4)

Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16
Prodej pozemků TJ. Sokol Plzeň – Letná: bližší informace
Vysvědčení škole 2: závěr z interní schůzky 21. 4. 2016 (p. Nováková)
Otevřené body

Ad 1) Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/16
Výroční zpráva byla po zodpovězení dotazů schválena bez připomínek
Ad 2) Prodej pozemků TJ. Sokol Plzeň – Letná:
Správa veřejného statku předala k doplnění dokument na TJ Sokol Letná
TJ Sokol Letná doplnil potřebné údaje (potvrzeno jednatelem p. Radou), v této chvíli nejsou
žádné otevřené body na straně TJ
p. Vraná zjistí jméno zodpovědné osoby za řešení prodeje, na kterou by se případně členové ŠR
mohli obrátit s dotazy
M. Bíman ověří stav u majetkového oddělení
Ad 3) Vysvědčení škole 2:
Zapojení rodičů do chodu školy:
 ŠR připraví dopis na aktivy, které mají proběhnout v listopadu 2016
 Paní ředitelka v rámci interní porady s pedagogickým sborem projde připravený dopis,
jeho obsah
 ŠR se i nadále bude snažit různými cestami zapojit rodiče do dění ve škole
 Zapojení rodičů nebude řešeno komplexně jako projekt ŠR pro školní rok 2016/2017
Zapojení dětí do chodu školy: nebude ze strany školy řešeno jako projekt pro školní rok 2016/2017
Ad 4) Otevřené body
Školní jídelna:
 Pozitivně vyzvednutý projekt „Focení jídel ve školní jídelně“, jehož prezentace je na
webových stránkách školy

 M. Bíman a P. Jedličková zorganizují v prosinci neformální schůzku s vedoucí školní jídelny
a vrchní kuchařkou
 Projekt „Stravování“ odsouhlasen jako projekt ŠR pro školní rok 2016/2017
Otevřené body ze setkání s rodiči v rámci aktivů i mimo něj:
 Německý jazyk: vyhodnocení dosažených výsledků v hodinách za školní rok 2015/2016
 Pořádání akcí a zajištění plného stravovacího režimu (oběd)
 Náhrada hodin na úkor TV
 Začlenění asistentů do přestávek a volného času dětí mimo standardní vyučovací hodiny
 Plánované úpravy prostor ve škole, okolo školy, … pro školní rok 2016/2017
 Nákup sešitů, pracovních sešitů před začátkem školního roku ze strany školy
 Parkovací místa na přechodný čas u školy
 Škola v přírodě dle odsouhlaseného ŠVP pouze 1 x za 1. stupeň
Pozn.: E-mail komunikace je na požádání dostupná u předsedy školské rady.
Usnesení:
1)
2)
3)
4)

Školská rada schválila Školní řád pro rok 2016/2017
Školská rada připraví do konce svého volebního období zprávu o prodeji pozemků
ŠR připraví dopis na aktivy 24. listopadu 2016 o možnostech zapojení rodičů do chodu školy
Školská rada na svém příští setkání projedná volby pro další období

Příští schůzka ŠR:
Schůzka bude včas písemně oznámena všem členům ŠR – předpokládaný termín 4. 2. 2016 od 16 hod pozvánka bude předána oficiální cestou 14 dní předem.
Zapsala: Mgr. Daniela Trojovská
V Plzni 21. 9. 2016

