Zápis ze setkání Školské rady ze dne 19.6.2018
Zapsala: Mgr. Hana Fabiánová

Program
: 1) Schválení školního řádu
2) Granty školy
3) Plánované opravy
4) Testování SCIO

ad 1) Členové školské rady byli seznámeni se navrhovanými změnami ve školním řádu
platném od září 2018. Změny byly jednomyslně schváleny.

ad 2) Koordinátorka projektů Mgr. Erika Drobná seznámila členy Školské rady s granty,
které ve škole probíhají.
○ Účast v projektu „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových
kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“tzv. Společenství praxe
○ Účast v projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu
vzdělávání všech žáků“ .V současné době se pracuje na Strategickém plánu
inkluzivní školy .
○ Program společnosti Škoda Auto na podporu polytechnického vzdělávání projekt uzavřen, částka použita k zakoupení robotických stavebnic pro žáky K
○ Účast v projektu „Formativní hodnocení žáků prostřednictvím
vzdělávacích cílů“
○ Veřejně prospěšné práce= zaměstnanci z ÚP, který je platí
○ Ovoce a zelenina do škol - další školní rok rozšířeno i o ovoce pro II. stupeň
+ Mléko do škol pro všechny žáky
○ Šablony OP VVV- v dubnu byla podána II. monitorovací zpráva
○ Účast v projektu Inovativní metody integrace žáků s PAS - projekt
společnosti Erudis jehož cílem je zvýšit účinnost individuální integrace žáků
se SVP, především s poruchami autistického spektra, Dotace MŠMT
○ Podpora výuky plavání v ZŠ - získána dotace na dopravu žáků ve výši 112
760 Kč dotace vyčerpána a vyúčtována ke dni 13.6.2018. Zároveň podána
žádost o dotaci na III. etapu - podzim 2018.
○ Erasmus+ - podána žádost o mezinárodní grant - pořád ještě probíhá
vyhodnocování žádostí.

○ Projekt EDISON - jedná se o skupinu mezinárodních studentů, kteří budou
na škole působit 24.9. - 27.9.2018 - zatím program přímých aktivit a činností
pořád v jednání
ad 3) Během letošních prázdnin jsou ve škole opět naplánovány rozsáhlé opravy. S
harmonogramem a rozsahem Školskou radu seznámil Mgr.V.Kopecký. Jedná se o
rekonstrukci WC v přízemí pavilonu B, kde bude nově vybudováno WC pro imobilní. Na
pavilonu D - severní strana - proběhne výměna stoupaček a topení. Dále se plánuje oprava
stoupaček pod tělocvičnami. Plánuje se i realizace nástavby nových učeben nad pavilonem
OA, zde je potřeba pozměnit studii. Dále se plánuje vypracovat aktuální projektovou
dokumentaci k realizace rekonstrukce po tělocvičnami (rozvody a vzduchotechnika jsou zde
v havarijním stavu). Rovněž by se měly dokončit rozvody optické sítě. Dalším výhledovým
cílem je i rekonstrukce šaten, které jsou nevyhovující z hlediska BOZP. U označených klecí
se plánuje generální oprava, to ale stále neřeší nedostačující kapacitu a zastaralé vybavení.
Pan Kopecký dále škole nabídl přebytky cibulí okrasných květin, které by se mohly vysázet
ve dvoře, aby se zútulnil výhled ze suterenních tříd.
ad 4) V letošním roce proběhly SCIO testy pro žáky 8. ročníků. Každý žák obdržel
individuální výstup s doporučením na další vzdělávání.

