Zápis ze II.zasedání školské rady
ze dne 8.6.2006

Přítomni: M. Tvrz, H. Altrichterová, O. Gardáš, J. Lukášová, M. Malinová, V. Polanský

Program: 1) volba zapisovatele
2) projednání a schválení jednacího řádu
3) projednání a schválení školního vzdělávacího plánu
4) Zpráva o činnosti školy za uplynulý školní rok, plány na rok
následující
5) Různé
Ad1)
Zapisovatelem zvolen Oldřich Gardáš  všemi členy škol. rady (dále ŠR)

Ad2)
Projednán a schválen jednací řád ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Horácké nám.  schválen všemi členy ŠR

Ad3)
Byl schválen všemi členy ŠR s těmito připomínkami :
Daltonské vyučování
 zpřesnit formulaci rozsahu daltonské výuky na nižším stupni (bod 3.8 Amosek)
Rodinná výchova
– sledovat v příštím školním roce 2006/2007 PŘÍRODOVĚDU a RODINNOU VÝCHOVU
a posoudit možnost integrace předmětů nebo širší využití mezipředmětových vztahů
Výuka jazyků


zvážit 2 hodiny anglického jazyka v 7 ročníku

Diskuse k výuce : Výchova ke zdraví, Výchova k občanství a počítačové programy pro výuku
Zabezpečení žáků s SVP (se zdravotním postižením,a poruchami učení, apd.)


vysvětlil M. Tvrz

Ad4)
M. Tvrz informoval členy o činnosti školy za uplynulý školní rok a plánů na rok následující :
a) informace o grantech a projektech
 ekologický (neúspěšně)
 SPVZ (neúspěšně)
 dílna tradičních řemesel (odloženo)
b) informace o plánech a úpravách ve škole
 webové stránky školy  od září nový správce
 škola online
 rekonstrukce učebny chemie
 výměna osvětlení
 Úprkova – malování, dobudovávání studovny
 bufet – od září a nápojový automat
 sešity s logem
Ad5)
V. Polanský – emailová komunikace rodičů se školou
M. Malinová – problematika šaten na Horáckém nám. (dobudování zbývajících skříněk)
 interaktivní tabule ( zda přemýšlejí zařídit)
 informace o výměně oken na škole a prosazování této výměny u zřizovatele školy
O. Gardáš  informace o přípravě vypracování projektu na regeneraci celé školy Horácké nám.
 na zajištění náborů dětí ze spádových okolních obcí do 1a 6 tříd (beseda s rodiči už ve
4 třídách)
M. Tvrz
 výměna tepelných rozvodů na Horáckém nám. a regulace topení na kotlích  Úprkova
Předseda školské rady svolává další zasedání 29.8.2006 ve 14.00 hod. kde se bude projednávat
školský řád školy.

Zapsal:

Oldřich Gardáš

Ověřovatel zápisu : Jarmila Lukášová

V Brně dne 14.6.2006

