ZÁPIS č. 38
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY (2020-2021)
ze dne 01. 09. 2020
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 – omluvena

Host

Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Program:
1. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/20
2. Projednání změn v ŠVP
3. Seznámení s klíčovými výstupy provedeného bezpečnostního auditu
4. Diskuze
_______________________________________________________________________________________
Ad 1) Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/20.
Výroční zpráva byla po seznámení s jejím obsahem a zodpovězení dotazů schválena bez připomínek.
AD 2) Vyjádření členů ŠR k úpravám v ŠVP.
Členové ŠR byli seznámeni s úpravami ŠVP, ke kterým se následně vyjádřili. Úpravy se týkají předmětu
anglický jazyk, ve kterém budou stávající výstupy z jazyka zachovány, avšak mění se skladba učiva ve
vybraných ročnících (přechod na novou učební řadu Your Space pro druhý stupeň). K další úpravě došlo
v souvislosti se zákonnou úpravou povinné distanční výuky.
AD 3) Seznámení s výstupy provedeného bezpečnostního auditu.
Členové rady byli seznámeni s klíčovými závěry bezpečnostního auditu z prosince 2019, ve kterém
byla posuzována připravenost školy na definované hrozby. Audit byl zpracován s ohledem na
ochranu žáků a dalších osob nacházejících se ve škole.
Audit shledává, že vedení školy a provozní zaměstnanci se aktivně zajímají o bezpečnost školy,
nastavená pravidla vykazují některá slabá místa, která však lze poměrně snadno zajistit zavedením
režimových opatření.
a) Režimově nejslabším místem byl vyhodnocen příchod a provoz družiny a knihovny, doporučeno
dořešení kontroly nad vstupem neznámých osob do objektu:
Výsledné opatření školy: vchod do budovy školní družiny bude stále uzamčen a opatřen
bezpečnostním kamerovým systémem, v době obědů bude zde pevně stanoven pedagogický dozor.
K 01. 09. 2020 dojde k organizačním změnám při vstupu do školní budovy, zákonní zástupci budou
seznámeni se způsobem vyzvednutí a odchodu žáka z družiny.

b) Problematickou oblastí byl shledán školní vjezd z Rodinné ulice, kde hrozí riziko najetí do osob
na komunikaci.
Výsledné opatření školy: vedení školy jedná o podmínkách zadání vypracování studie, která by byla
podkladem k projektové dokumentaci pro vybudování chodníku u školního vjezdu a zabezpečení
vjezdu vstupní závorou.
AD 4) Diskuze.
Rok 2022 bude probíhat ve znamení 50. výročí založení školy. Mezi slavnostní akce, kterými bude
tento rok připomenut, bylo navrženo uspořádání:
a) plesu školy
b) slavnostní žákovské akademie
Místo, čas a způsob konání bude tento a příští školní rok postupně naplánován.
_______________________________________________________________________________________
Usnesení:
1) Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Zapsala: Mgr. Milena Kalabzová

V Plzni 20. 09. 2020

