ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ŘEČANY NAD LABEM
DNE 10. 10. 2013
Přítomni: Mgr. Zemánek, Mgr. Doubravová, Mgr. Vohralíková, pí. Teplá, pí. Navrátilová,
p. Švejk
Omluvena: pí. Urválková
Program:
1. Výroční zpráva za rok 2012/2013
2. Informace o dokumentech ZŠ
3. Seznámení se změnami v ŠVP
4. Různé, diskuze
1. Výroční zpráva
Ředitel školy Mgr. Zemánek seznámil přítomné s Výroční zprávou za rok 2012/2013.
Všichni přítomni Výroční zprávu schválili.
Po schválení odevzdává ředitel školy dokumenty na obecní úřad.
2. Informace o dokumentech ZŠ
Ředitel školy Mgr. Zemánek a zástupkyně ZŠ Mgr. Doubravová podali informaci o dalších
dokumentech ZŠ.
Výčet akcí z RVP na školní rok 2013/2014
Plán environmentální výchovy
Plán ICT
Minimální preventivní program
Rámcový plán práce na školní rok 2013/2014
Plánované akce školní družiny
Autoevaluace 2013/14
3. Seznámení se změnami v ŠVP
Mgr. Doubravová informovala přítomné o změnách, které nastaly v ŠVP. Všichni
pedagogové se podíleli na jeho aktualizaci.
Změny se týkaly především:
- zahrnutí mimořádných situací do učiva v jednotlivých ročnících a předmětech
- finanční gramotnost v učivu
- rodinná výchova
- přesun učiva v ročnících
- povinná výuka druhého jazyka ( NJ) od 7. třídy
- vyřazení plaveckého a lyžařského výcviku (obě tyto akce nebudou povinné, nýbrž
budou organizovány podle zájmu dětí)
V současné době má Školský vzdělávací program více než 300 stránek a je k nahlédnutí u
vedení školy. ŠVP podléhá kontrole OŠI.
4. Různé, diskuze
- pí. Teplá vznesla dotaz, zda by nemohl být v MŠ kroužek anglického jazyka.
Do budoucna se s kroužkem počítá, ale v tom případě, že některá z učitelek MŠ by byla
natolik fundovaná v tomto oboru, že by kroužek vedla.
- p. Zemánek připomenul všem, že Školská rada může průběžně podávat podněty k zlepšení
provozu ZŠ. Dále informoval, že se zvýšil počet žáků na 190 a předpokládá se i
v následujícím školním roce další nárůst.
- pí. Doubravová informovala přítomné o užívání interaktivních tabulí ve třídách a nákupu
veškerých učebnic z nakladatelství FRAUS pro 7., 8. a 9. ročník. Byly zakoupeny učebnice
anglického jazyka pro žáky od 3. ročníků a pro 6. třídy učebnice českého jazyka a dějepisu.
Učebnice jsou interaktivní. Žáci s nimi po přihlášení mohou pracovat i doma.
- 2. schůzka Školské rady se uskuteční v lednu – projednání a schválení rozpočtu.
Zapsala: Mgr. Jana Vohralíková

