Zápis ze schůzky Rady školy ze dne 27. června 2007
Přítomni: Viktor Polanský, Oldřich Gardáš, Miloš Tvrz, Jarmila Lukášová, Michaela Malinová,
Hana Altrichterová
1. Volba zapisovatele - Jarmila Lukášová
2. Schválení programu schůzky
3. Klasifikační řád školy - informace o drobných změnách:
- v kázeňských opatřeních upravit důtku ředitele školy na napomenutí ředitele školy.
- Rada školy Klasifikační řád jednohlasně schválila.
- Zástupci školy na dotaz rodičů, zda se bodový systém chování osvědčil, odpověděli kladně.
4. Organizační řád školy - seznámení se změnami:
- omlouvání nepřítomnosti žáků např. v TV
- připomínka k absenci v jednom konkrétním předmětu - rodiče dali návrh, že by bylo vhodné
doplnit procentuelně, jakou absenci žák může v konkrétním předmětu mít, aby mohl být ještě
klasifikován.
- Organizační řád školy byl RŠ schválen.
5. Projednání změn v ŠVP Amosek:
- změny byly provedeny v přírodopisu 6. a 7. ročníku - rozvolnění učiva
- učitelé doplnili kompetence žáků
- RŠ si prostuduje kompetence na webových stránkách školy
- RŠ odhlasovala kompetence žáků
6. Zpráva o činnosti školy za 2. pololetí školního roku 2006/2007:
- rodiče navrhují častější využívání interaktivní tabule ve výuce.
7. Zpráva o školní inspekci ve dnech 11. a 12. 6 2007:
- RŠ byla seznámena s inspekční zprávou
8. Různé:
- dotaz na stav WC na 1. stupni pracoviště Horácké náměstí - je plánována oprava
- dotaz na zřízení jazykové učebny na pracovišti Horácké náměstí - zřízení učebny je v plánu.
- návrh umístit zprávu školní inspekce na webové stránky školy pro rodiče a veřejnost
- informativní dotaz na vaření obědů pro děti se speciální dietou (bezlepková apod.) - dosud nebyl
vnesen požadavek ze strany rodičů
- dotaz ze strany rodičů, zda byla vyřešena situace, kdy výuka žáků 2. stupně prac. Horácké nám.
byla rušena činností DDM - bylo prohovořeno s p. Psotovou.
- rodiče žáků 1. stupně, pracoviště Uprkova, připomínkovali používání Slabikáře v 1. ročníku zástupci školy vzali připomínku na vědomí.
Předpokládaná schůzka RŠ bude počátkem října.
Zapsala: Mgr. Jarmila Lukášová

