ZÁPIS č. 32
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2016-2017)
ze dne 5. 9. 2017
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
Mgr. Štěpánka Tomanová
Mgr. Daniela Trojovská
Ivana Vraná
Mgr. Milena Majerová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výroční zpráva
Změny ve Školním řádu 28. ZŠ
Volba nové školské rady
Hodnotící zpráva školské rady na třídní aktivy v září 2017
Parkování ÚMO 4
Stavba opěrné zdi TJ. Sokol
Diskuze a nové náměty

Ad 1) Výroční zpráva: Výroční zpráva bude předána E-mailem na členy školské rady k odsouhlasení.
Ad 2) Školní řád: Změny ve školním řádu byly projednány přímo v rámci ŠR rady. Formulace jednotlivých
změn byly odsouhlaseny.
Ad 3) Volba nové školské rady: V rámci třídních aktivů bude rodičům předán seznam kandidátů
pro hlasování. Hlasovací urna bude umístěna v hale školy a informace zajistí třídní učitelé na třídním aktivu.
Ad 4) Hodnotící zpráva stávající školské rady na třídní aktivy: S hodnocením činnosti tříletého období
stávající ŠR seznámí třídní učitelé na třídních aktivech 14. 9. 2017
Ad 5) Parkování ÚMO 4: Paní Vraná přislíbila ověření stavu řešení a dalších kroků v rámci ÚMO 4
Ad 6) Stavba opěrné zdi TJ Sokol: Paní vraná ověří, jak je stavba vedena (ohlášení atd.) a zda jde o
povolenou stavbu.
1.
Ad 7) Diskuze a nové náměty:






Děti od 15 let s občanským průkazem: zamyslet se na otevření pravidel pro tuto skupinu, větší
samostatnost např. v rámci vyzvedávání, odchodů atd.
Inkluze ve větším měřítku: nárůst počtu dětí s omezením a asistentem, potlačení potřeb většinové
standardní skupiny žáků na úkor dětí přijatých v rámci inkluze. Pokud má škola volné kapacity nemůže
odmítnout žádost o přijetí, neexistuje rozumný mechanismus na regulaci rozumné únosnosti počtu
inkluzivních dětí. Poměrně neupokojivý stav z pohledu dětí / rodičů, ale i pedagogů.
Projektu školní jídelny: v rámci společné schůzky předat nově zvoleným členům školské rady důvod,
směr a cíl projektu
Parkovací stání u školy: v rámci společné schůzky informovat nové členy školské o aktuálním stavu

Usnesení:
1) Školská rada se vyjádří k výroční zprávě poté, co ji obdrží e-mailem
2) Školská rada odsouhlasila změny ve Školním řádu 28. ZŠ
3) Školská rada zajistí hodnotící zprávu a volby nových členů z řad zákonných zástupců
Zapsala: Mgr. Daniela Trojovská
V Plzni 5. 9. 2017

