2. zasedání školské rady
dne 1. 6. 2015

v 15.30 hodin

Prezence: Ing. Bedrava, Ing Kolařík, p. Hubáčková, p. Vítková, p. Slavíková, Mgr. Filípková, Mgr.
Machulková, Mgr. Vlčková
Omluveni: Mgr. Gerstbergerová

Program:
1. Hodnocení prospěchu, chování, udělená výchovná opatření, opakování ročníku,
komisionální přezkoušení.
2. Uplatnění vycházejících žáků ve školním roce 2014/2015.
3. IVP plány a jejich celkový počet ve školním roce 2014/2015.
4. Prodloužení školní docházky – celkový počet žáků v příštím školním roce 2015/2016.
5. Schválení změn ve školním řádu.
6. Hodnocení min. preventivního programu a hodnocení programu enviromentální
výchovy.
7. Zapojení školy do projektu Ovoce do škol.
8. Zhodnocení realizovaných akcí školy – LVK, Den zdraví, školní výlet Modrá a
Strážnice, cyklovýlet Lučina, třídní akce, Ahoj písničko – školní akademie. Sportovní
úspěchy – košíková, florbal, lehká atletika, přespolní běh, dopravní soutěž. Sběr
papíru, plastových vršků pro Sabinku. Plavecký výcvik.
9. Využití multisenzorické místnosti, biofeedbacku, práce kroužků.
10. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015.
11. Diskuse a připomínky.

Zápis:
Ad 1. Hodnocení prospěchu a chování: za školní rok 2014-15 byly uděleny:
7x NTU, 2x DTU, 2x DŘŠ, 1x 2. stupeň z chování, 6x třídní pochvala, 1x pochvala ředitele školy
(Mrkusová).
Ad 2. Uplatnění a počet vycházejících žáků:
ZŠ praktická:

1.Michal Zajíc
2.Karel Sovka
3.K. Pomajbíková
4.David Lovecký

malířské práce SOU Kyjov
pekařské práce Uh. Brod
potravinářská výroba (cukrářské práce) Bzenec
zednické práce SOU Kyjov

ZŠ speciální:

1. D. Zrůnová
2. A. Mikulková
3. Petr Zducháček
4. Kristýna Váňová
5. M. Lovecký

praktická škola Kyjov
praktická škola Kyjov
praktická škola Kyjov
praktická škola Kyjov
nepodal přihlášku

Ad 3. Ve školním roce 2014-15 se učilo podle IVP celkem 20 žáků, 8 ze školy praktické a 12 žáků ze
školy speciální. Hodnocení plánů probíhá 2x ročně, kontrolu provádí pracovnice SPC Kyjov.
Ad 4. Pro školní rok 2015-16 nebylo vyřízeno žádné prodloužení školní docházky.
Ad 5. Ve školním řádu byly provedeny změny, týkající se zabezpečení budovy školy a kontrolovaného
pohybu osob v budově školy.
Změny školního řádu byly bez námitek schváleny.
Ad 6. Proběhlo zhodnocení MPP za školní rok 2014-15. Schváleno bez připomínek.
Proběhlo zhodnocení plánu environmentální výchovy za školní rok 2014-15 včetně výčtu
realizovaných aktivit. Schváleno bez připomínek.
Ad 7. Ovoce do škol: Naše škola je účastníkem projektu „Ovoce do škol“. Projekt je určen žákům
prvního stupně ZŠ (letos 30 dětí). Naším dodavatelem je od loňského roku firma OVOCENTRUM
V+V z Valašského Meziříčí. Každé druhé úterý je dodáváno kvalitní ovoce nebo zelenina (většinou 2
druhy) nebo dětské džusy či ovocné pyré. S dodavatelskou firmou jsme velmi spokojeni.
Ad 8. Zhodnocení LVK: akce proběhla bez výchovných problémů, stal se jeden úraz. Byl odškodněn
pojišťovnou školy. Žákyně se uzdravila bez následků. Ostatní realizované akce se dětem líbily,
nenastaly žádné potíže. Úspěchů jsme dosáhli zejména ve sportovních soutěžích – florbal, lehká
atletika. Pokračujeme ve sbírání vršků plastových lahví na podporu léčby naší žákyně Sabiny
Chromečkové. Maminka Sabinky poslala do školy dopis s poděkováním za podporu léčby a za
celkový přístup pedagogů ke vzdělávání dětí s kombinovaným postižením.
Ad 9. I nadále využíváme v plném rozsahu multisenzorickou místnost pro rozvoj smyslů a relaxaci,
pracujeme s biofeedbackem, v rámci školní družiny nabízíme dětem zájmovou činnost.
Multisenzorickou místnost využíváme od roku 2012. Má funkci relaxační, poznávací a interakční. Je
využívána i jako tělocvična především v hodinách ZTV a RTV. Využíváme zde různé formy, metody

a techniky práce, např. masáže, rozvoj smyslového vnímání – stimulace somatická, optická, auditivní,
vibrační, bazální stimulace, prvky muzikoterapie, aromaterapie, biblioterapie a jiné.
V příštím školním roce bychom rádi pokračovali ve vybavování místnosti dalšími pomůckami.
Ad 10. Připravujeme návrh rozpočtu pro rok 2016. Podařilo se nám získat dotaci na pořízení
elektrického vozíku a iPodu pro třídu žáků s kombinovaným postižením.
Ad 15. Diskuze a připomínky - bez připomínek.

Dne 5. 6. 2015 zapsala Mgr. Pavla Vlčková

