Zápis z jednání Školské rady ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 ze dne 31. 5. 2016
Přítomni:
J. Nový, K. Rousková, Mgr. L. Benešová, Mgr. H. Kauzálová
Hosté:
Mgr. J. Šupka, Mgr. I. Řezníčková, Ing. Mgr. M. Kreisingerová,
Mgr. B. Střihavková
Omluveni:
Mgr. E. Jiříková, CSc., PhDr. E. Nováková
1. Kontrola usnesení z minulého jednání ŠR ze dne 22. 9. 2015.
2. Schválení programu ŠR.
3. ŠR schválila per rollam nový učební plán pro školní rok 2016/2017.
4. Prošetření připomínek v otevřeném dopisu paní Mgr. Novotné a paní Knotkové.
K daným připomínkám poskytli faktické informace ŘŠ Mgr. J. Šupka, ZŘ Ing.
Mgr. M. Kreisingerová a tř. učitelka Mgr. B. Střihavková.
5. Organizační připomínky k chodu školy:
-

Zřízení zvláštního účtu pro platby žáků školy převodem (obědy, školy
v přírodě,…)

-

Připomínky k možnosti jednorázového objednávání obědů na celý měsíc a
častějšímu zařazení sladkých obědů (1x týdně).

-

Zavedení webových stránek pro všechny třídy 1. i 2. stupně.

-

Zavedení a využívání elektronické žákovské knížky a elektronické třídní
knihy.

-

Zajištění otevírací doby a dozoru pro školní fotbalové hřiště.

-

Sjednocení požadavků na školní sešity v jednotlivých ročnících i předmětech
a zveřejnění těchto požadavků na webové stránky školy.

-

Možnost využití relaxace žáků v atriu školy v době velké přestávky (9.40 –
10.00 hodin).

-

Zjistit finanční výhodnost vystavování reklamních plakátů na chodbách školy.

6. Informace vedení školy:
-

Od září 2016 bude v provozu elektronická školní knihovna a také
elektronická žákovská knížka pro všechny žáky školy.

-

1. 6. 2016 proběhne v dopoledních hodinách na školním hřišti MDD pro
všechny žáky 1. stupně.

-

V době hlavních prázdnin bude probíhat oprava školního fotbalového hřiště.

-

V měsíci červnu budou zveřejněny pro všechny ročníky na webových
stránkách školy orientační seznamy pomůcek na příští školní rok
(2016/2017).

Úkoly do příští ŠR: V druhé polovině června 2016 se sejde zástupce ŠR a zástupce
vedení školy s paní Knotkovou, která bude informována o závěrech schůzky ŠR ze
dne 31. 5. 2016.
Předseda ŠR pan Nový bude také všeobecně informovat paní Novotnou.

