
Školská rada – zápis z     jednání 20. 2. 2020  

Kladno, 20. 2. 2020    15:00 hod.

Přítomni:      Mgr. Marcela Slánská, předsedkyně ŠR
-   Mgr. Šedivá
-   Mgr. M. Kotík 
-   p. Rysková
-   p. Tafičuková 

Hosté:    -     Mgr. Bc. Yvona Vítková
               -    Mgr. Alena Nedvědová

   -    Mgr. Jana Moulisová

Omluveni :  Nela Eitlerová 

 
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola závěrů jednání ŠR
3. Výchovné poradenství
4. Akce  1. pol. šk. roku
6. Návrh rozpočtu školy
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení

 Mgr. Slánská,  předsedkyně ŠR – zahájení,  přivítání,  představení členů ŠR a hostů,
seznámení s programem

     2. Kontrola závěrů jednání ŠR
 Informace p. ředitelky o činnosti logopedické třídy za 1. pol. šk. roku

    3. Výchovné poradenství 

 Mgr. M. Slánská informovala členy ŠR o počtu vystupujících žáků a o jejich dalším
vzdělávání po ukončení PŠD

   4. Informace o akcích v 1. pol. šk. roku
 Informace Mgr. Slánské:

- úspěchy  našich  žáků  v soutěžích  –  finanční  gramotnost  (postup  do krajského kola
soutěže FG), účast ve sportovních a výtvarných soutěžích



- prodejní vánoční výstava výrobků žáků naší školy – kladné hodnocení rodičů a žáků
kladenských  škol,  kteří  navštívili  výstavu  v budově  školy  a  stánek  s výrobky  na
vánočních trzích  na Nám st. Pavla

- spolupráce s organizací Vějíř – hudební kroužek

- kluby ze „Šablon“ – Čtenářský klub,  Klub zábavní  logiky a  deskových her,  Klub
komunikace v cizím jazyce, kroužek Doučování

- kurz českého jazyka pro cizince – v minimální  dotaci 70 hodin, cizinci  z Kladna a
okolí, kteří plní PŠD 

- školní kroužky – sportovní, výtvarný, hudebně dramatický

PŘIPRAVUJEME:

- prodejní velikonoční výstavu – žákovský parlament

- Den otevřených dveří – 27. 2., 7. 4. od 9. hodin

- zápis žáků do 1. ročníků – 24. – 25. 4. 2020

5. Návrh rozpočtu školy

 ŠR projednala návrh rozpočtu na další rok, který přednesla p. ředitelka školy 

6. Různé

 p. Šedivá informovala o možnosti využívání finančních prostředků města na provoz
kroužků (sportovní, výtvarný) - je nutné podat písemné žádosti na odbor školství

 p. ředitelka informovala ŠR o nevyhovujících prostorách šaten (9 kójí pro 260 žáků),
v prostorách se netopí  - tento stav byl již projednáván se zřizovatelem a o špatném
stavu venkovního štítu budovy – opadává fasáda, venkovní dlaždice jsou rozlámané,
okno na chodbě patra je nedostatečně ukotvené  

 p. Kotík seznámil ŠR o možnostech využití programů od AISIS, které jsou zaměřené
na prevenci šikany a kyberšikany

 p. Rysková nabídla besedu pro žáky 1. a 2. ročníků o diabetes 1. stupně, kterou by
vedla odbornice z praxe

7. Usnesení

 zástupci pedagogického sboru zjistí zájem třídních učitelů o konání besedy a možný
termín konání besedy domluví s p. Ryskovou

 vedení školy zváží nabídku p. Kotíka o využití preventivních programů

     8. Závěr

 Mgr. Slánská – poděkování za účast všem přítomným, termín konání další ŠR - konec 
srpna 2020

Zapsala: Mgr. Marcela Slánská


