ZÁPIS č. 35
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2017-2018)
ze dne 30. 8. 2018
Účast:
Za zákonné zástupce nezletilých žáků
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
Za pedagogické pracovníky 28. ZŠ, zapisovatelka
Za zřizovatele
Za zřizovatele

Jiřina Brejchová
Boleslav Láska
Mgr. Petra Častorálová
Mgr. Milena Kalabzová
Mgr. Milena Majerová
Ivana Vraná, DiS

Host

Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Program zasedání:
1) Rekonstrukce školy - Členové rady byli seznámeni s rozsahem rekonstrukcí, které byly po dobu
letních prázdnin provedeny v prostorách školy. Úpravy se týkaly zejména celkové rekonstrukce LAN
sítě, byly obnoveny a nově vybaveny odborné učebny (počítačové, dílny i učebny robotiky). Dále
byly dodány a zapojovány nové interaktivní tabule do tříd, také ve škole probíhalo dokončování
zapojení bezbariérové plošiny. Stavební práce se týkaly také oprav střechy, vybudování nových stěn
v šatnách školy, byly provedeny výměny vybraných oken a radiátorů, podlaha v tělocvičně byla nově
přebroušena a natřena. Školská rada byla obeznámena s tím, že technické práce ve škole nebyly
dokončeny v řádném termínu a termín předání byl tak posunut.
2) Schválení Školního řádu 28. ZŠ pro školní rok 2018/19
Změny ve Školním řádu byly projednány a schváleny všemi členy rady.
3) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu. Členové rady byli seznámeni s aktuálními
změnami ve Výroční zprávě a byli také informováni o schváleném navýšení kapacity školy.
4) Diskuze a nové náměty
Žákovský parlament – ze strany rodičů byly vzneseny dotazy k činnosti fungování žákovského
parlamentu, jakým způsobem jsou žáci voleni a také, zda jsou i žáci mladších ročníků vždy
informováni o tom, co se v žákovském parlamentu projednávalo a co bylo domluveno.
Opatření: Noví členové budou informováni, jakou vhodnou formou by měli dát zpětnou vazbu své
třídě, či třídám jim přiděleným.
QIIDO – třídní učitelé na třídním aktivu seznámí rodiče žáků s možnostmi, které nadační fond Qiido
přináší především dětem s mimořádným rozumovým nadáním a jejich rodinám. Doporučení této
společnosti vychází z dobrých zkušeností rodičů, kteří oceňují odbornou psychologickou diagnostiku
a možnost vystavení posudků sloužících jako podklad individuálního vzdělávacího plánu dítěte.
Školní výlety, lyžařské výcviky, exkurze – členům rady bylo ředitelkou školy podáno vysvětlení,
jaké důvody vedou vedení školy k tomu, aby vícedenní mimoškolní akce žáků a pedagogů prozatím

nebyly organizovány. Toto opatření vychází jak z organizačních, tak personálních, finančních a
hlavně bezpečnostních důvodů, které byly radě školy objasněny.
Volnočasové kroužky – proběhla diskuze nad možností organizování kroužku anglické konverzace
pod vedením rodilého mluvčího. Realizace této možnosti bude přenechána v kompetenci učitelů
anglického jazyka. Zástupci rodičů také byli informováni, jakým způsobem probíhá každoroční
projekt EDISON. Projekt je uspořádán ve spolupráci s AIESEC, mezinárodní studentskou
organizací, která se zaměřuje na rozvoj mladých lidí a usiluje o prolomení prohlubující se
mezikulturní bariéry.
Usnesení:
1) Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018
2) Školská rada odsouhlasila změny ve Školním řádu 28. ZŠ pro školní rok 2018/19
Zapsala: Mgr. Milena Kalabzová
V Plzni 31. 8. 2018

