Zápis č. 2/2009
z jednání Školské rady Základní školy, L.Kuby 48, České
Budějovice,
konané dne 23.6.2009
Přítomni:

Ing.Bc. Břetislav Kábele, PhDr.Vladimír Stejskal, Gustava Suchanová
Mgr. Martina Horká, Jana Milčická,Pavel Lískovec, Robert Votruba,
Mgr. Vladimíra Čermáková, Mgr.Taťána Čajánková,

Hosté:

Mgr. Miroslav Kůs, ředitel školy

Nepřítomni: 1.

Kompetence ŠR – členové byli seznámeni s kompetencemi ŠR dle školského
zákona § 167 a § 168

2.

Jednací řád ŠR – jednomyslně schválen jednací řád ŠR

3.

Investice a opravy ZŠ: (ředitel ZŠ seznámil ŠR s plánem na letošní rok i
výhledem na roky příští)
- zateplení budovy , výměna oken hlavního pavilonu
- zateplení střechy (nad učeb.dílny)
- skok daleký – oprava
- podlahy ŠD – přízemí, výměna oken
- výměna světel ve ŠJ
- sanační omítky SB
- návrh na opravu střechy HP formou sedlové střechy (na rok 2010)

4.

Provoz školy: (ředitel ZŠ požádal členy ŠR o vyjádření ke zlepšení výuky a
provozu školy)

a) Ve škole bude instalován nový automat na nápoje, potraviny a školní mléko… od
firmy Filip. Rodiče budou moci z domova určit dítěti jeho vlastní odběr a navolit
konkrétní nápoje či potraviny. Čip bude zároveň fungovat i na objednávání školních
obědů ve ŠJ. Cena čipu je 325,- Kč
Vyjádření ŠR: Jednomyslné doporučení ŠR
b) Od 1.9.2009 bude zahájen pilotní projekt ve spolupráci s firmou Fraus. Výuka se
bude týkat 6.tříd. Jedna třída bude mít výuku na netbooku, ve kterém bude mít nahrané
programy (učebnice) pro dané předměty od nakladatelství FRAUS. Spoluúčast rodičů bude 3
000,-Kč - 3 500,- Kč. ( případně přispěje Sdružení rodičů cca 500,- Kč). Netbook zůstane
žákům až do 9.třídy.
Druhá třída v ročníku bude mít výuku s klasickými učebnicemi Fraus.

Doporučení ŠR: Rozdat pozvánku pro rodiče žáků 5.tříd, zjistit zájem a pak formou losování
vybrat dané žáky, které se zařadí do 6.třídy, ve které se bude vyučovat na netboocích.
5.

Různé

a) Na škole proběhlo testování anglického jazyka CEFLA. Přihlásilo se 28
dobrovolníků z 2.stupně (2 nadaní žáci z 5. třídy). Test se skládal z poslechové části a čtení.
Každý žák dostal certifikát stupeň A1, A2. Stupeň B1 (vyšší úroveň) získal jeden žák
z 5.třídy a jeden žák z 9.třídy.
b) Další úspěch se podařil žákům z 9.třídy, kteří nás reprezentovali na Slovensku
v programování „Baltík“ – získali 1.místo.
c) V dalším školním roce se zařadí nový nepovinný předmět – PSANÍ NA PC (všemi
deseti).

Další jednání ŠR se bude po dohodě všech členů konat 20.října 2009 v 16,30 hod. Na
jednání je pozván ředitel školy Mgr. Miroslav Kůs.

Zapsala: Suchanová Gustava

