z 5. zasedání

Z Á P I S č. 13
ŠKOLSKÉ RADY

(2008-2011)

ze dne 8.3.2010

účast: Richard Šedivec
Jitka Lukešová
Ludmila Petráková
Eva Richterová
Miloš Klůs
Petr Chrástek

- za zákonné zástupce nezl. žáků - předseda ŠR
- za zákonné zástupce nezl. žáků - zapisovatelka
- za pedagogické pracovníky 28. ZŠ
- za pedagogické pracovníky 28. ZŠ - nepřítomna - omluvena
- za zřizovatele
- nepřítomen - omluven
- za zřizovatele

Program : 1) reference p.uč. Petrákovou o plánovaných akcích školy :
-

16.3. 2010 školská inspekce, zaměřená na matematickou gramotnost, EVMV,
institucionální hodnocení (vedení, dokumentace)

-

v přípravě nový Školní řád ( k připomínkovacímu řízení bude dán P centru – preventivní
programy)

-

probíhá školení „Tvořivá škola“ (v prostorách školní družiny)

-

probíhá školení Kotva (priorita v prevenci rizikového chování, P centrum, evropské
fondy), cíl : vytvoření funkčního systému k prevenci!

-

program „5P“ Totem a Kompas (individuální preventivní program pro děti ve věku 6-16
let v doprovodu dospělé osoby)

-

paní ředitelka absolvuje vzdělávací program „ Koordinátor AE (autoevaluace) – cesta ke
kvalitě“

-

nové programy – MIŠ a PM (pro minimalizaci šikany)

-

výzva k brigádě na školním pozemku (výřez křovin, jezírko) – vítána účast rodičů a
přátel školy

-

v letošním roce snížený rozpočet na provoz a investice, bude realizována pouze oprava
1 výtahu ve školní jídelně, předpokládaná investice ve výši 2.000.000,- Kč, další
prostředky na údržbu a do školní družiny (2 nová oddělení)

-

škola je součástí digitalizace počítačové sítě MP – 6 interaktivních tabulí (proškolení
pedagogů)

-

příprava tzv. malých maturit pro žáky 9. tříd (písemná práce s prezentací)

-

nástup pí. uč. H. Lyerové od září 2010 na výuku AJ

-

ekologický projekt DEN ZEMĚ
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-

účast žáků školy na výtvarné soutěži (celorepubliková a mezinárodní úroveň)

-

žáci 7. třídy absolvovali lyžařský výcvik

2) problematika pozemků v areálu školy
- některé pozemky v objektu školy (včetně pozemků, na nichž budovy školy stojí) jsou ve
vlastnictví TJ SOKOL Letná
- prioritně však bude řešena Magistrátem m. Plzně (t.j. zřizovatelem) silniční síť kolem a v
Plzni, problematika pozemků bude řešena v horizontu 5 let
- Školskou radou dáno zřizovateli školy doporučení dále jednat o výkupu pozemků TJ
SOKOL Letná (či o jejich směně)
- Školskou radou vznesen požadavek k okamžitému prověření nájemních smluv k
předmětným pozemkům za účelem ověření doby trvání nájemního vztahu.

zapsala : Jitka Lukešová
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