Zápis č. 3/2009
z jednání Školské rady Základní školy, L.Kuby 48, České
Budějovice,
konané dne 23.10.2009
Přítomni:

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

Hosté:

Mgr. Miroslav Kůs, ředitel školy

Omluveni:

Mgr.Taťána Čajánková

Nepřítomni: Mgr. Martina Horká,

1. Informace ŠR o změnách od školního roku 2009-10
a) Představen Projekt "VZDĚLÁNÍ 21 - úspěšný žák digitálního věku
V září 2009 odstartoval ve třech vybraných školách republiky neobvyklý pilotní
projekt. Jde o dlouhodobý výzkum s průběžným hodnocením, jehož cílem je
identifikace nejvhodnějších způsobů a metod zapojení moderních digitálních
technologií do každodenní praktické výuky na všech typech a stupních škol. Klíčové
aktivity projektu jsou zaměřeny především na žáky, tj. zlepšování jejich vědomostí a
dovedností díky vhodnému a didaktickému kombinování moderních technologií se
špičkovým výukovým obsahem, ale i na způsob práce učitele s těmito prostředky.
firma Fraus dodala veškeré učebnice a jejich nainstalování zdarma
AV Media dodala tabuli a dataprojektor – sponz.dar. do startu projektu bylo
investováno 400 tisíc Kč - financováno většinou prostřednictvím sponzorských darů
od firem a rodičů
b) Projekt mléko do škol
instalováno nové výdejní zařízení firem Filip nt a Itomat
dotované mléko – uzavřena smlouva s firmou Tatra - k dispozici 5 příchutí
od 1.11.09 bude možné nabíjet čip a zároveň i provádět zákaz a povolování produktů,
limit denní částky atd - přes internet
spotřeba mléka je cca 200 kusů denně
2. Personální – úvazky a obsazení tříd
došlo ke spojení 5. tříd
učitelé mají plné úvazky
spolupráce při suplování (dozor v hodině) vychovatelek ŠD na doplnění úvazku
v případě náhlého zástupu za učitele (nedělí se děti do tříd, nemají ztrátovou hodinu)

3. Schválení ŠVP – nové verze
došlo ke změně předmětu Výchova ke zdraví, úpravě obsahu = nový název je Biologie
člověka
rozšíření volitelného předmětu Chemická praktika
nový volitelný předmět od 6.třídy – Ruský jazyk
3. Vyjádření k rozboru hospodaření
pouze inform.seznámení, konečná verze bude na konci roku
nedostává se peněz na ONIV
mzdové prostředky proti loňsku navýšení
provozní prostředky – díky dostatečným finančním prostředkům se povedlo zateplení
budovy, opravy oken…
letos s rozpočtem škola vyjde
na provoz školy vychází 6 mil.Kč
4. Návrh rozpočtu na příští rok
spotřební materiál – dojde k menšímu navýšení (kopírování, papír, tonery, fix na
tabule)
spotřeba energie, opravy a udržování – cca zůstane jako každý rok stejná, nebo
s menším navýšením
rozvody v nové budově, topení z roku 1972 – návrh na zřizovatele o urgentní opravu –
stále odmítáno, bude se muset řešit havar.opravou, která by mohla ohrozit provoz
školy
5. Výroční zpráva školy
seznámení s obsahem
6. Závěr
ŠR schvaluje novou verzi ŠVP
ŠR bere na vědomí rozbor hospodaření za 1.pol.r.2009
ŠR schvaluje výroční zprávu školy

Další jednání ŠR se bude po dohodě všech členů konat v březnu 2010, přesný datum bude
upřesněn . Na jednání je pozván ředitel školy Mgr. Miroslav Kůs.

Zapsala: Suchanová Gustava, místopředsedkyně ŠR
Schválil: PhDr. Vladimír Stejskal, předseda ŠR

