Zápis z jednání školské rady - dne 11. 9. 2014
Přítomni:

Jitka Bicková, Mgr. Jitka Novotná, Mgr. Petr Ondřich, Mgr. Bohumil
Florián a za vedení školy Mgr. Jaroslava Neumannová a Mgr. Lukáš
Boháč

Program:
1) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 – byla zpracována
v předepsaném členění. Podařilo se splnit všechny úkoly dané plánem práce školy.
Z podstatných věcí, které se podařily:
Kladné je hodnocení celoškolních projektů, které byly uskutečněny v každém pololetí
a na obou stupních školy, projekt Nanečisto, který podporuje nástup budoucích
prvňáčků do školy a spolupráci s jejich rodiči.
Úspěšný byl zápis do prvních tříd – v novém školním roce jsou otevřeny tři třídy.
Velkou pomocí učitelům byla práce asistentů pedagoga a spolupráce s PPP Český
Krumlov (při práci s třídním kolektivem).
Školská rada byla seznámena se zapojením školy do projektů a grantů:
a) Školy v pohybu – projekt zaměřený na zvýšení kvality školy a pedagogických
zaměstnanců
b) Dílenské vyučování – projekt ve spolupráci se SŠ Vimperk (zaměřen na
praktické pracovní činnosti)
c) Zapojení školy do projektů ICT nás baví (projekt pro usnadnění ICT
technologie do výuky)
d) Škola zpracovala grant ve spolupráci se zřizovatelem gran z ROP (vybavení
PC učebny, mobilní učebny a vybavení školních dílen)
e) Projekt EDISON – účast školy v projektu, kdy zahraniční studenti budou
vyučovat předměty v anglickém jazyce v rámci běžné výuky
Školská rada informována o ocenění úspěšných reprezentantů školy (vědomostních,
výtvarných soutěžích) – využití sponzorského daru od firmy Schwan Cosmetics.
2) Školní řád platný od 1. 9. 2013
Školská rada byla informována o platném znění školního řádu.
3) Školská rada byla seznámena i se změnou koncepce školy v oblasti školních
výjezdů. Vedením školy byly opět povoleny vícedenní výjezdy a byl stanoven tzv.
výjezdový týden.
4) Školská rada byla informována o projektech, do kterých škola v letošním roce
zapojí:
- finanční gramotnost pro žáky
- škola v pohybu
- preventivní programy pro žáky (zejména na téma návykových látek)
- spolupráce s Lesy ČR
- dílenské vyučování

5) Příspěvek rodičů do rodičovského fondu. Počítá se se stejnou výší jako v minulých
letech, tj. 100 Kč na rodinu.
6) Různé
Poděkování všem členům školské rady za působení ve školské radě. Školská rada
splnila své tří leté funkční období a naplnila tak svoji povinnost.
Usnesení z jednání školské rady:
č. 2/14: Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce
2013/2014 včetně údajů o hospodaření školy
č. 3/14: Školská rada schvaluje školní řád ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 platný od
2. 9. 2013
č. 4/14: Školská rada bere na vědomí informaci o výši příspěvku do Fondu rodičů
v novém školním roce

Zapsal Lukáš Boháč

