
Zápis z jednání školské rady 3. 10. 2022

Přítomni: Michal Hrubý, Lucie Karásková, Michal Orság, Eva Varhulíková, Martina Novotná,
Petr Chaluš, Lenka Maršálová

Host: Martin Ševčík

Omluveni: Václav Nádvorník, Lucie Pechová

Program:

1) Projednání změn ŠVP

● Proběhla větší změna, která se týkala tzv. "malé revize" (Na základě roční
práce většiny pedagogů školy byly zapracovány digitální kompetence do
všech předmětů a byl vytvořen nový předmět informatika.

● Došlo ke změně učebního plánu. Vše bylo pečlivě rozmýšleno a v tomto
školním roce se bude ověřovat, jakým způsobem se představy a plány
naplňují.)

● Změna počtu hodin na volitelné předměty v 7. a 8. ročníku ze 2 na 1 hodinu.
● Vyhodnocení změny ŠVP se plánuje jako autoevaluační činnost.

Usnesení: Zástupci školské rady souhlasí se zněním ŠVP pro/proti/zdržel se 7/0/0.

2) Projednání výroční zprávy

● Proběhla diskuse nad evaluací (testování dětí).
● Pozitivně bylo hodnoceno vzdělávání pedagogických pracovníků – množství

webinářů atd.
● Aktivit školy bylo více než v loňském roce (Covid).
● Paní Karásková ocenila zpětnou vazbu u preventivních programů.
● Námět: zhodnotit podrobněji výjezd budoucích prvňáčků - vlastní kapitola do

výroční zprávy.

Usnesení: Zástupci školské rady schválili výroční zprávu 7/0/0.

3) Počty žáků – došlo k navýšení kapacity školy na 584 žáků (důvodem je přijetí dětí
běženců z Ukrajiny)

● Škola zajistila pronájem prostoru v Londýnské ul. č. 30 pro třídu ukrajinských
žáků (VI.C)

Různé:

4)      Informace o navýšení počtu dětí s potřebou asistentské péče (máme tedy i více
asistentů pedagoga).

5)      Letošní stavební práce dopadly dobře, doufáme, že dobře dopadne i plánovaná půdní
vestavba.



6)      Snižování teploty ve třídách se neplánuje, na chodbách se bude topit o trochu méně
(„o jeden dílek na dlouhých chodbách“).

7)      Nápady na setkání s rodiči: 1. Jak číst vysvědčení? 2. Psychická zátěž teenagerů.

8)      3. dílna - úkolem je ještě něco vymyslet…

Příští setkání bude v pondělí 3. 4. 2023 v 18:00.

Zapsala: Eva Varhulíková


