Zápis ze 7. řádného jednání Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2

Jednání se konalo dne 27.8. 2014 od 15.30 h za přítomnosti členů Školské rady
a ředitelky školy PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové. Omluven p.Pavel Fürst.
Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání. ( předsedkyně Mgr. Schneiderová )
1) Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová )
2) Informace o změnách a úpravách ve Školním vzdělávacím programu Petrin –
škola pro všechny. Úpravy jsou v souladu s Rámcově vzdělávacím programem a
vycházejí především z orientace školy směrem k rozvoji výuky praktických předmětů,
zvláště v 8. a 9. ročníku, kde má tato výuka naplňovat cíle související s promyšlenou a
zodpovědnou volbou povolání. ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová,
koordinátorka ŠVP Mgr. Schneiderová )
3) Informace o ŠVP školní družiny ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová,
koordinátorka ŠVP Mgr. Schneiderová )
4) Informace o možné výměně členů ŠR po komunálních volbách konaných v říjnu
tohoto roku. ( Informaci od Mgr. Radka Štollera z MěÚ Bruntál přednesla ředitelka
školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )
5) Návrh na odložení termínu plánovaného projektu Dobytí pevnosti Petrin. Návrh
byl přednesen na základě opoždění termínu stěhování Střediska volného času do
prostor budovy Petrina. V souvislosti s dotací, která byla na tento projekt schválena
Městem Bruntál z jeho finančních prostředků, byl pověřen člen ŠR a zastupitel města
p. Ing. Soukop zjištěním, zda lze tuto dotaci převést do pozdějšího období.
( místopředseda ŠR p.Vacek )
6) Diskuze. Průběh a dokončení rekonstrukčních prací, organizační záležitosti školy.
( všichni přítomní )
7) Přijetí usnesení v následujícím znění:
1) Školská rada bere na vědomí informace podané ředitelkou školy.
2) Školská rada bere na vědomí úpravy ve ŠVP PETRIN_ŠKOLA PRO
VŠECHNY A ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY .
3) Školská rada bere na vědomí informace podané jednotlivými členy ŠR.
4) Školská rada ukládá svému členu Ing. Karlu Soukopovi zjištění informace
o možnosti odložení čerpání dotace města v souvislosti s posunutím termínu
uskutečnění projektu, na který je tato dotace vázána.
5) Školská rada ukládá předsedkyni zajistit zveřejnění zápisu z jednání ŠR
na webových stránkách školy.

Jednání bylo ukončeno v 16.00 h.

Zapsal v Bruntále dne 27.8. 2014 Mgr. Karel Mašlík.

