ZÁPIS Z 25. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ
Den konání:

13. 10. 2015

Místo konání:

sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Čas:

16.00 hodin

Přítomni:

předseda ŠR:

Mgr. Milan Šnorek,

členové ŠR:

Jana Novotná, Ilona Trnková, Monika Smutná,
Ing. Radka Stoklasová, Gabriela Caltová, Ing. Lada Chlumecká,
MUDr. Pavla Porodová, Mgr. Jana Čtvrtníková,
Mgr. Jiřina Řehořová, Mgr. Josef Ťupa, Mgr. Svatava Báčková

host:

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2016
Školní řád, pravidla hodnocení a ŠVP na rok 2015 - 2016
Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2014 – 2015
Informace o projektech a dalších akcích
Různé

K bodu 1. Byl projednán návrh rozpočtu školy na rok 2016. Školská rada doporučuje předložit RM
návrh rozpočtu v uvedeném znění.
K bodu 2. Ředitelka školy informovala o skutečnosti, že ve školním vzdělávacím programu, školním
řádu a v pravidlech hodnocení nedošlo vzhledem k předchozímu školnímu roku k žádným změnám.
Dokumenty zůstávají platné ve stávajícím znění.
K bodu 3. Ředitelka školy připomněla hlavní body výroční zprávy, výroční zpráva byla všemi členy ŠR
schválena.
K bodu 4. Ředitelka školy informovala ŠR o probíhajících projektech OP VK výzva č. 56 (jazykové
kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky), výzva č. 57 (rozvoj technických
dovedností žáků na druhém stupni základní školy a rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku
zaměřenou na rozvoj technických dovedností žáků, rozvoj individuálních ústních komunikačních
dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended-learningu, individualizovaný rozvoj ústních
komunikačních dovedností učitelů formou blended-learningu), dále o získaných grantech
Jihočeského kraje (Škola zařídí, kraj zaplatí; Rozvoj venkova a krajiny, podopatření Cílená podpora
EVVO ve školách).

Nepodařilo se získat grant na vybudování běžecké dráhy, je připravený projekt pro případné další
využití. Vedení školy znovu podalo žádosti do RM o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města
na realizaci investičních akcí: úprava šaten a vestibulu ZŠ Hlinecká (projekt je vypracován), řešení
bezbariérového vstupu do prostor budovy školy a rekonstrukce stávajícího výtahu v budově na
Hlinkách.
K bodu 5. Ing. Chlumecká se dotázala, zda a případně jakým způsobem jsou žáci 1. stupně poučováni
o ochraně osobních údajů, o zákazu pořizování a šíření fotografií, zvukových záznamů atd. Třídní
učitelé poučují žáky vždy na začátku školního roku, problematika se řeší také na hodinách
informatiky, kterou žáci mají od 4. ročníku. Přítomní konstatovali, že nevhodné používání
a zneužívání fotografií a dalších záznamů je v současnosti velkým problémem, je třeba, aby děti byly
srozumitelným způsobem informovány rodiči i vyučujícími.
Předseda ŠR Mgr. Šnorek se dotázal, zda škola využívá služby školního psychologa. Spolupráce školy
se školní psychologem se osvědčila, Mgr. Fojtíková pracuje s jednotlivými žáky, s třídními kolektivy, se
zákonnými zástupci, vyučujícími a výchovným poradcem. Ředitelka školy informovala o záměru
rozšířit služby školního psychologa o monitoring v rámci prevence rizikového chování žáků.
Na závěr proběhla krátká diskuse o využití odloučeného pracoviště – budovy na Vinařického náměstí.

Schůze byla ukončena v 17.15 hodin
Zapsala:

Mgr. Jana Čtvrtníková

Den zápisu:

13. 10. 2015

