Zápis z jednání školské rady ze dne 20.9.2018
Přítomni: Ing. Mgr. Hana Dubšová, Mgr. Věra Subotová, Roman Kejík, Petra Michálková,
BcA. et. Bc. Martina Klaková, Mgr. Lenka Koubková
Omluveni: Ing. Hynek Holánek
Program jednání:
1. Vyjádření školské rady (dále jen „ŠR“) ke Školnímu vzdělávacímu programu pro
základní školu v Ivani
2. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018
3. Schválení školního řádu pro základní školu
4. Různé
Ad 1) Vyjádření školské rady (dále jen „ŠR“) ke Školnímu vzdělávacímu programu pro
základní školu v Ivani
 Nově je do školního vzdělávacího programu zahrnuta výuka angličtiny pro 1. a 2. ročník ZŠ.
V případě obav ohledně této výuky je paní ředitelka ochotna zodpovědět konkrétní dotazy,
popř. udělat ukázkovou hodinu.
Ad 2) Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018
 Výroční zpráva byla po malých připomínkách ze strany zřizovatele opravena a schválena
všemi členy ŠR.
Ad 3) Schválení školního řádu pro základní školu
 Školní řád řeší pouze dění na území školy, popř. na akcích, které pořádá škola (školní výlety,
…).
 Školní řád byl schválen všemi členy ŠR.
Ad 4) Různé
 Paní ředitelka byla seznámena s tématy, která se řešila na minulých zasedáních ŠR:
 dopravní bezpečnost před školou – stále se hledá způsob jak zlepšit stávající situaci
(zajistit bezpečnější přístup do školy, možnost lepšího parkování, …),
 udržování školního hřiště v čistotě, bezpečnost herních prvků – horní brána
k zadnímu vchodu do školy se bude uzavírat po 16.hodině, uvažuje se o zamykání i
spodní brány po 20. hodině,
 řešení kamerového systému při vstupu do budovy školy – představuje investici, bude
řešeno s OÚ.
 Vytvoření dvou tříd v MŠ – pozitivní vliv na nejmladší děti ve školce.
 Nové webové stránky školy – spokojenost, malé připomínky (rozvrh, zasílání aktualizací na
email, ...) – paní ředitelka se pokusí zajistit.
 P. uč. Subotová prosí o sběr plechovek pro handicapovaného chlapečka.
Zapsala dne 20.9.2018

Ing. Mgr. Hana Dubšová v.r.
předsedkyně ŠR

