Zápis z 5. řádného jednání Školské rady při ZŠ Bruntál,
Školní 2
Jednání se konalo dne 30.8. 2016 od 16.00 h za přítomnosti členů Školské rady
a ředitelky školy PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové. Omluven: Pavel Fürst

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání.( předsedkyně Mgr. Schneiderová)
Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová )
Seznámení se změnami zakomponovanými do Školního řádu na základě novely
tzv. školského zákona. Týká se individuálního vzdělávání žáků ( tzv. domácího
vzdělávání ) dle § 40 a § 41 novely školského zákona č. 178/2016 Sb. ( ředitelka školy
PhDr. Mgr. Zatloukalová )
Schválení Školního řádu s úpravami provedenými na základě předchozího bodu.
( všichni přítomní )
Seznámení se změnami a úpravami ve školním vzdělávacím programu PetrinŠkola pro všechny. Od 1.9. 2016 vstupuje v platnost Příloha ŠVP č.3, která uvádí
ŠVP v soulad s upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání 2016. Upraveny kapitoly č.2 ( Charakteristika ŠVP v částech B –
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a C – Zabezpečení
výuky žáků mimořádně nadaných ) a č.4 ( Učební plán – úpravy disponibilních
a povinných časových dotací v předmětech Český jazyk a Další cizí jazyk ).
( Mgr. Schneiderová )
Informace ředitelky školy o některých změnách pravomocí školských rad
vyplývajících z novely školského zákona ( PhDr. Mgr. Zatloukalová )
Seznámení s reakcí starosty a rady města na žádost o poskytnutí prostředků na
vybudování školního hřiště či plochy s herními prvky. Na základě zadání starostou
města prověřil odbor správy majetku města dotační tituly a navrhl poskytnutí
finančních prostředků. Radou města byla prozatím schválena částka 96 089 Kč určená
pro výše uvedené účely. ( PhDr. Mgr. Zatloukalová, Mgr. Schneiderová )
Zpráva
o
přijetí
nových
vyučujících
do
pracovního
poměru
( PhDr. Mgr. Zatloukalová )
Diskuze, různé: další spolupráce s MŠ Pionýrská, informace o změnách termínu
zápisu do 1. tříd ( duben místo února ), terénní úpravy v souvislosti s budováním hřiště
a jiné. ( všichni přítomní )
Přijetí usnesení v následujícím znění:
1) Školská rada schvaluje Školní řád se změnami provedenými na základě
novely školského zákona.
2) Školská rada bere na vědomí úpravy Školního vzdělávacího programu Petrin
– škola pro všechny
3) Školská rada bere na vědomí informace předsedkyně ŠR a ředitelky školy .
4) Školská rada ukládá předsedkyni zajistit zveřejnění zápisu z jednání ŠR
na webových stránkách školy.

Zapsal v Bruntále dne 30.8. 2016 Mgr. Karel Mašlík, jednatel ŠR, v.r..
Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně ŠR

Ing. Karel Soukop, člen ŠR

