
Zápis ze 4. zasedání školské rady ZŠ Horácké nám.
ze dne 20. 12. 2006

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

Program:
              1) volba zapisovatele

    2) schválení programu
    3) plnění Školního vzdělávacího plánu v prvním pololetí
    4) akce školy v prvním pololetí
    5) připravované akce
    6) prezentace školy
    7) vybavení a provoz školy
    8) reklamní akce ve škole
    9) obědy – objednávání pomocí terminálu
         10) diskuse

1) Volba zapisovatele
Zapisovatelem byl zvolen pan V. Polanský.
pro 6 – proti 0 – zdrželo se 0

2) Schválení programu
pro 6 – proti 0 – zdrželo se 0

3) plnění Školního vzdělávacího plánu v prvním pololetí
V současné době probíhá vyhodnocování prvních zkušeností s novým vzdělávacím 
programem. Zároveň probíhá další vzdělávání učitelů, především v oblastech nových 
metod a autoevaluace. Hodnocení bude pokračovat i ve druhém pololetí. Sleduje se též 
možnost případných úprav vzdělávacího programu. 

4) akce školy v prvním pololetí
Rada byla seznámena s akcemi školy konanými v prvním pololetí. 

5) připravované akce
Pan M. Tvrz seznámil přítomné s hlavními akcemi a projekty plánovanými na druhé 
pololetí.



6) prezentace školy
Přítomní byli seznámeni s tím,  jak se škola prezentuje na veřejnosti.

7) vybavení a provoz školy
Rada školy byla seznámena s novým vybavením školy a se záměry vedení při dalším 
rozvoji školy. 

8) reklamní akce ve škole
Pan M. Tvrz podal vysvětlení k reklamní akci firmy T-mobile, která proběhla na škole na 
podzim. Škola již nebude podobné akce povolovat.

9) obědy – objednávání pomocí terminálu
Objednávání obědů pomocí terminálu ve školní jídelně již funguje. Technická porucha 
byla odstraněna. Pan Gardáš navrhl technickou úpravu, kterou pan Tvrz přislíbil zvážit.

10) diskuse
Diskuse proběhla v rámci jednotlivých bodů.
Zvláštním tématem bylo ježdění aut po chodníku kolem školy. Pan Tvrz přislíbil 
projednat tento problém se zástupci městské policie.

Termín další schůze rady nebyl prozatím stanoven.

Zapsal:   V. Polanský

Ověřovatel zápisu:   J. Lukášová


