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                                 Zápis z jednání Školské rady ze dne 12.10.2015 

 

Přítomni : zástupci města -V. Urban, Ing. P. Kaspar 

                 zástupci rodičů - M. Janovská, Ing. J. Bělková  

                 zástupci pedagogů - Mgr. L. Krtičková, Mgr. J. Marková 

                 host - Mgr. J. Král 

                  

Program :  

 Informace ředitele školy:  

    Seznámení s výroční zprávou za loňský školní rok a její schválení Školskou radou 

- dotazy zástupců města na počet žáků v Krabčické ulici, celkový počet strávníků, 

pracovní zařazení asistentů pedagoga, neúspěšní žáci a jejich pokračování. 

- úspěchy žáků v zájmových kroužcích – přespolní běh, 3D technologie, výtvarné 

soutěže, návrh na spolupráci s firmou Bagyra a její příprava na Rallye Paříž-Dakar 

- mezinárodní projekty ukončeny v červnu - 4 rodilí mluvčí pro žáky 3. – 9. ročníků 

- odbory na škole – jen 10 členů 

- změny a úpravy školního řádu: používání mobilního telefonu, kázeňské postihy, 

rozvržení klasifikace a počet známek za pololetí  

- příprava projektu Výzva 56 – výjezd 4 učitelů do zahraničí- Rakousko, Německo, 

Anglie, skupina žáků do Anglie 

- kurzy plavání připravujeme pro 3. a 4. ročníky, dva lyžařské kurzy pro 7. ročníky 

- výjezdy do divadel 2x ročně pro každou třídu 

- příprava akademie na květen v prostorách kina Sokol 

- Sokolové dali k dispozici zdarma sportovní stadion  

- návrh nákupů: hranovačka, přístupová cesta v Krabčické ulici, osvětlení u školy 

- dokončení stavebních prací a vybavení škol v průběhu prázdnin: 

oprava šaten, schodiště, konvektomat pro kuchyň, nábytek, 3 interaktivní tabule, 

stavební práce pro ŠD v prostorách Jungmannovy 667  

- rekonstrukce ZŠ Krabčická – příprava oslav ukončení stavebních prací a dne 

otevřených dveří, oprava věžních hodin    

-  

Informace L. Krtičkové:  

- příprava plesu pro 1. stupeň, spolupráce pěveckého sboru s P. Kotvaldem při tradičním 

rozsvícení vánočního stromu 

- spolupráce s kurátorem p. Živným – monitorování a vyhodnocování dotazníkového 

šetření užívání návykových látek v roce 2014-2015   

 

      

 

 

 

    

                             Zápis zpracovala : J. Marková 

 

Ověření zápisu : M.Janovská 

           


