Školská rada při základní škole, jejíž činnost vykonává organizace
Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Datum:

27. 6. 2018

Přítomni:

Mgr. Petr Blažek, zástupce zákonných zástupců
Mgr. Martin Gelnar, zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Petra Koneszová, zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy (ŘŠ)
Ing. Eva Šillerová, zástupce zřizovatele
Mgr. Vendula Švarcová, zástupce zákonných zástupců

Nepřítomen: Ing. Jakub Dobosz, zástupce zřizovatele – bez omluvy
1. Zahájení
Ředitel školy přivítal členy školské rady na stávajícím jednání.
2. Informace ředitele školy o činnosti školy.
2. 1. Aktualizace školního vzdělávacího programu.
Ředitel školy informoval členy školské rady o změnách v ŠVP, které by měly vejít
v platnost od 1. 9. 2018. Seznámil přítomné s důvody změn v ŠVP (povinné zařazení
minimálních výstupů do ŠVP, nefunkčnost některých volitelných předmětů v rámci ŠVP
a chybná obsažnost některých vzdělávacích předmětů).
Představil zásadní úpravy v ŠVP:
-

změny v rozsahu týdenních hodinových dotací na I. st. (1. r. 20 hod/týdně, 2. r. 22
hod/týdně, 3. r. 24 hod/týdně, 4. r. 26 hod/týdně, 5. r. 26 hod/týdně), na II. st. (6. r. 29
hod/týdně, 7. r. 29 hod/týdně, 8. r. 31hod/týdně, 9. r. 31 hod/týdně),

-

úpravy v hodinových dotacích konkrétních předmětů (snížení hodin, např.
informatiky, občanské a rodinné výchovy, navýšení hodinových dotací, např. český
jazyk a matematika),

-

změny v nabídce volitelných předmětů na II. st. – 6. třídy si pro následující školní rok
2018/2019 mohou vybrat z předmětů: Výchova ke zdravému životnímu stylu
a Výtvarné umění (1 hod/týdně).

Ředitel školy poděkoval paní učitelce D. Mrázové za práci na tvorbě upraveného ŠVP.
Ředitel školy požádal členy školské rady, aby se seznámili s obsahem nového ŠVP (bude
jim zaslán e-mailem), k ŠVP se vyjádřili a své připomínky zasílali zpět e-mailem panu
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řediteli. Ředitel školy zároveň požádal členy školské rady o následné schválení ŠVP opět
prostřednictvím e-mailu do 29. srpna 2018.
V souvislosti se změnami ŠVP upozornil členy školské rady, že učitelé budou moci
využívat širší nabídky učebních pomůcek a materiálů.
2. 2. Mapa školy – společnost SCIO.
Ředitel školy představil členům školské rady výsledky únorového dotazníkového
průzkumu Mapa školy – společnosti SCIO. Členové školské rady měli možnost
nahlédnout do závěrečné shrnující zprávy, kterou vypracovala společnost SCIO.
2. 3. Kontrolní činnost ČŠI
Ředitel školy informoval členy školské rady o kontrole ČŠI, která proběhla na škole
z podnětu rodiče z důvodů úrazu. Informoval o závěrech ČŠI.
2. 4. Činnost školy ve školním roce 2018/2019.
Ředitel školy seznámil členy školské rady s plány a změnami pro následující školní rok:
personální změny v řadách pedagogických pracovníků, investice do školní jídelny (změna
stravovacího systému aj.), nákup učebních pomůcek, rekonstrukce jazykových učeben aj.
3. Termín dalšího jednání
a) Termín dalšího jednání svolá dle Jednacího řádu ŠR předsedkyně ŠR.
4. Usnesení a úkoly
1. ŘŠ rozešle e-mailem členům školské rady ŠVP s novými úpravami, členové školské
rady jej mohou připomínkovat a následně schválit do 29. 8. 2018.
2. ŘŠ písemně informuje Ing. Jakuba Dobosze o jeho neúčasti na 2. jednání školské rady.
3. Mgr. Petra Koneszová vyhotoví tiskopis prezenční listiny pro další jednání ŠR.
Schváleno (5 PRO; 1 nepřítomen)
Datum 15. 07. 2018
Zapsala: Mgr. Petra Koneszová
Ověřil/a: členové ŠR (zasláno emailem)
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