
Zápis z jednání Školské rady /ŠR/ .3

Termín: 23.10..2006
ítomni: Stejskal Vladimír, Tuber Ji í, Hojdar Karel, Mil ická Jana,

ermáková Vladimíra, ajánková Ta ána, Králová Iveta
Omluveni: Ziegler Karel, Št rbová Kate ina,

Body jednání: 1/ Podn ty žák  k ešení ŠR
2/ Projednání dokument  ŠVP, VZ
3/ Schvalování dokument  ŠVP, VZ
4/ R zné

1/ len m školské rady byly p edstaveny zástupkyn  d tského zastupitelstva, které p ednesly
své p ipomínky k situaci ve škole.
Za hlavní problém ozna ily nevyhovující sortiment kantýny. Další negativní post ehy se týkaly
stavu toalet b hem dne a zimy v t locvi .
Pozitivn  ohodnotily novou u ebnu informatiky, opravené h išt  a vybavení družiny novými
proléza kami.
a –kantýna:
Po debat  se lenové ŠR dohodli,  že doporu í editeli školy prostudování smlouvy se
sou asným nájemcem a zjistit zkušenosti z jiných škol. Jako možné ešení se nabízí využití
víceú elových automat  – je t eba ale zajisti i problematiku dotovaného mléka.
b – toalety
Závady je nutno evidovat a reklamovat ve chvíli, kdy jsou zjišt ny, a to jak ze strany žák , tak

itel . Byla doporu ena spolupráce se školníkem.
c – t locvi na
Teplota v t locvi  odpovídá normám.

2/ V tomto školním roce s ro ním p edstihem zavádí ZŠ L.Kuby nový školský vzd lávací
program v prvním a šestém ro níku. Plán je p ipraven celý až do devátého ro níku.
Externí renomované firmy CERMAT a KALIBRO provádí  hodnocení evaluace školy – letos
budou posuzovány 3., 5., 7., 8.   9. t ídy. Srovnávací testy ur í celkové trendy procentuální
úsp šnosti p ipravenosti na p ijímací zkoušky. S výsledky bude ŠR seznámena na konci roku.

3/ Školská rada odsouhlasila jednomysln , že bere nový školský vzd lávací program /ŠVP/
souhlasn  na v domí.
Školská rada schválila jednomysln  p edloženou výro ní zprávu.

4/ ŠR byla seznámena s projektem „Bakalá “, který eší koncep  p evedení veškeré školní
dokumentace do po íta ové podoby.
Pro rodi e bude výstup z „Bakalá e“ na internet k dispozici ve 2.pololetí  tohoto školního roku
/p ístupy pod heslem, rozvrhy, klasifikace …/

Zapsala: Králová Iveta, eské Bud jovice 23.10. 2006

Potvrzení zápisu: Vladimír Stejskal

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz

