Zápis
z jednání školské rady při Základní škole Šumperk, Dr. E. Beneše 1,
konané dne 16. 9. 2015
Jednání se zúčastnili členové školské rady:
Mgr. Jitka Krobotová
PaedDr. Milan Polášek
Mgr. Luděk Rýznar
Mgr. Marcela Budinová
Jednání se zúčastnili přizvaní hosté:
PaedDr. Milan Tichý - ředitel školy

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015
Informace o dodatku k ŠVP ZV JEDNIČKA
Informace o změnách za poslední školní rok, probíhající projekty
Různé

1) Při zahájení jednání školské rady bylo členům školské rady vysloveno poděkování za
činnost ve školské radě. Ve složení školské rady došlo ke změnám. Mgr. Dagmar Skoumalová
přestala být členkou školské rady, neboť její dcera již není žákyní naší školy. Na schůzkách
rodičů, které se bude konat 29. 9. 2015 bude zvolen nový zástupce z řad rodičů žáků.
2) Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014.
3) Pan ředitel PaedDr. Milan Tichý informovat o dodatcích k ŠVP ZV Jednička ( výuka
volitelného předmětu ruský jazyk v devátém ročníku).
4) Pan ředitel PaedDr. Milan Tichý informoval o probíhajících projektech (studijní programy
pro vyučující cizích jazyků v zahraničí, studijní programy pro žáky s intenzivní výukou cizího
jazyka v zahraničí, rekonstrukce školního hřiště. Rekonstrukce školního hřiště nemohla
proběhnout, protože ještě nebylo vyřešeno vlastnictví pozemků pod hřištěm a v okolí hřiště.
Bylo přislíbeno, že do konce kalendářního roku bude vše vyřešeno a na jaře se začne
s rekonstrukcí hřiště. Během hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce žákovské kuchyňky.
Kuchyňka byla osazena novým nábytkem, sklokeramickými varnými deskami, byl zde zrušen
přívod plynu.
5) Pan ředitel informoval o počtu žáků ve třídách, naplněnosti tříd, o změnách v učitelském
sboru, výuce volitelných jazyků v 8. A 9. ročníku (německý a ruský jazyk), o počtu kroužků,
které zdarma nabízíme žákům v odpoledních hodinách, dále o problémech, které školu trápí
(vlhké zdivo ve sklepě v budově na Žerotínově ulici, dopravní situace před vchodem do
školy).
Zápis vyhotovila
Mgr. Jitka Krobotová

