ZÁPIS č. 37
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2018-2019)
ze dne 27. 08. 2019
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 - omluvena
Ivana Vraná, DiS.

Host

Mgr. Bc. Pavla Jedličková

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

Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/19
Projednání změn ve Školním řádu
Projednání změn v ŠVP
Doporučení rodičům zjednat si pojištění hmotné odpovědnosti
Zřízení školního psychologického poradentství

Ad 1) Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/19
Výroční zpráva byla po seznámení s jejím obsahem a zodpovězení dotazů schválena bez
připomínek.
Ad 2) Projednání úprav provedených ve školním řádu 28. ZŠ
Členové rady byli seznámeni s úpravami školního řádu pro školní rok 2019/2020 a k těmto
změnám se vyjádřili. Změny školního řádu školská rada projednala a schválila.
Změny se týkají:
a) Režimu činnosti ve škole: Do tělocvičen budou odcházet žáci 5 minut před začátkem
výuky.
b) Podmínek pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáka z vyučování. Žák může být nově
uvolněn ze školy bez doprovodu zákonného zástupce, požádá-li o to zákonný zástupce
školou stanoveným formulářem, který vlastnoručně vyplní, podepíše a žák ráno předá
svému třídnímu učiteli. Nepřítomnost ve výuce bude následně omluvena zákonným
zástupcem do omluvného listu v žákovské knížce. Tento způsob odchodu ze školy bude
však z organizačních důvodů možný pouze během přestávek.

Ad 3) Vyjádření členů ŠR k úpravám v ŠVP
Členové ŠR byli seznámeni s úpravami ŠVP, ke kterým se následně vyjádřili.
Úpravy se týkají těchto kapitol:
• Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přibude vyučovací předmět
Ruský jazyk pro výuku dalšího cizího jazyka.
• V osmém ročníku bude disponibilní hodina Sportovní hry nahrazena rozšířenou výukou
českého jazyka.
Ad 4) Doporučení rodičům zjednat si pojištění hmotné odpovědnosti
Podmínky zacházení se školním majetkem jsou stanovené školním řádem, a to včetně
sankcí, které škola použije v případě, že žák poškodí či zničí majetek školy. Úhradu škody
způsobenou na majetku školy žákem bude škola vymáhat u zákonného zástupce žáka a
rodičům je doporučeno zjednání pojištění hmotné odpovědnosti svého potomka.
Ad 5) Rozšíření poradenských služeb poskytovaných školou
Počátkem školního roku zahajuje svoji činnost školní psycholožka, která bude poskytovat
své poradenské služby žákům, rodičům i pedagogům. Poskytované služby, kontaktní údaje i
doby konzultací jsou zveřejněny na stránkách školy.

Usnesení:
a) ŠR projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/19.
b) ŠR projednala a schválila změny ve Školním řádu 28. ZŠ s platností od 1. 9. 2019.
c) ŠR se vyjádřila ke změnám ŠVP s účinností od 1. 09. 2019.

Zapsala: Mgr. Milena Kalabzová

