ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
ZŠ ŘEČANY NAD LABEM
DNE 12. 10. 2016
Přítomni: Mgr. Zemánek, Mgr. Doubravová, Mgr. Vohralíková, Ing. Matoušková,
M. Nedbalová, A. Navrátilová, K. Teplá
Omluveni: Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Výroční zpráva za rok 2015/2016
Projednání koncepce ZŠ
Informace o dokumentech ZŠ
Informace o zahájení nového školního roku 2016/2017
Různé, diskuze

1. Výroční zpráva
Ředitel školy Mgr. Zemánek seznámil přítomné s Výroční zprávou za rok 2015/2016.
Všichni přítomni Výroční zprávu bez připomínek schválili.
2. Projednání koncepce ZŠ
Školská rada projednala a schválila dlouhodobou koncepci školy.
3. Informace o dokumentech ZŠ
Ředitel školy Mgr. Zemánek a zástupkyně ZŠ Mgr. Doubravová podali informaci o dalších
dokumentech ZŠ. Všechny dokumenty jsou na webových stránkách školy.
 Rámcový plán práce na školní rok 2016/2017
 Minimální preventivní program (zpracovala Mgr. Banková)
 Plán environmentální výchovy (zpracovala Ing. Pušová)
 Plán ICT (zpracovala Mgr. Doubravová)
4. Informace o zahájení školního roku
Mgr. Zemánek informoval přítomné o zahájení školního roku. Poděkoval obecnímu úřadu
za nový chodník před vstupem do školy. Informoval přítomné o zavedení kamerového
systému na škole.
V současné době máme 237 žáků. Je to o 24 více než vloni. Díky obecnímu úřadu byly
otevřeny dvě první třídy (28 dětí). Početné třídy jsou - 2. třída (28 dětí), 6. třída (30 dětí)
a 8. třída (28 dětí). Nárůst byl způsoben, přechodem dětí ze ZŠ Hlavečník. Pro učitele v těchto
početných třídách je daleko náročnější organizace výuky.
Dále informoval přítomné o nástupu nové paní učitelky, Mgr. Petry Fejfarové – TV, Z, OV.
Zapojila se i do mimoškolních aktivit. V letošním roce povede 3 sportovní kroužky. Má na
starosti tělocvičnu.
Mgr. Doubravová informovala o práci učitelů a žáků s tablety - 15 tabletů. Tyto tablety se
využívají pro práci se žáky ve výuce.
Mgr. Zemánek informoval o přípravě zapojení ZŠ do programu ŠABLONY.

5. Různé, diskuze
- paní Teplá – seznámila vedení školy s výsledkem kontroly finančního výboru
- paní starostka Ing. Matoušková – zhodnotila cvičení jednotek PO a činnost školy v tomto
směru
- paní Navrátilová oznámila, že nadále bude trvat Společnost přátel ZŠ a MŠ Řečany n. L..
Zorganizují školní ples. Do funkce předsedy byla navržena paní Běhounková.
Zapsala: Mgr. Jana Vohralíková

