3. zasedání školské rady
dne 27. 10. 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

ZÁPIS JEDNÁNÍ
Program:
1. výroční zpráva 2014-15
2. plán práce školy 2015-16
3. školní řád 2015-16
4. IVP plány a jejich celkový počet ve školním roce 2015-16
5. prodloužení školní docházky – celkový počet žáků pro školní rok 2015-16
6. uplatnění absolventů v minulém školním roce
7. minimální preventivní plán, plán výchovného poradenství, plán environmentální výchovy 2015-16
8. aktivity školy – zapojení do projektu Ovoce do škol, pravidelné akce – LVK, ŠvP, sportovní akce
(cyklistika, florbal, atletika, orientační běh, košíková…), schůzky s náboráři středních škol, výuka
plavání, spolupráce s CHKO, s Centrem pro rodinu, s ostatními základními školami ve Veselí nad
Moravou.
9. zájmová činnost ve školním roce 2015-16
10. diskuse a připomínky

Ad 1: Členové školské rady byli seznámeni s výroční zprávou školy za školní rok 2014 -2015.
Výroční zpráva byla schválena bez výhrad.
Ad 2: Plán práce na školní rok 2015- 2016 byl jednohlasně přijat.
Ad 3: Obsah školního řádu zůstává nezměněn (v podobě schválené v červnu 2015), došlo k formálním
úpravám ve vzhledu dokumentu. Schváleno jednohlasně.
Ad 4: Ve školním roce 2015 – 2016 bude pracovat podle Individuálního vzdělávacího plánu 18 žáků.
Programy IVP jsou schváleny speciální pedagožkou z poradenského zařízení SPC Kyjov.
Ad 5: Ve školním roce 2015 – 2016 si požádali rodiče 4 žáků o prodloužení školní docházky. Žádosti
byly schváleny, prodloužená docházka povolena.
Ad 6: V minulém školním roce vyšlo 11 žáků, z toho 4 žáci školy praktické.
Ad 7: Plány MPP, EVVO a VP byly předloženy členům školské rady k prostudování. Všechny byly
schváleny bez připomínek.

Ad 8: I v letošním školním roce jsme si pro žáky připravili řadu zajímavých aktivit – zůstáváme
zapojení do projektu Ovoce do škol, proběhnou pravidelné akce – LVK, ŠvP, budeme se opět účastnit
sportovních akcí (cyklistika, florbal, atletika, orientační běh, košíková…), v nichž žáci dosahují
velkých úspěchů. Rodiče a vycházející žáky pozveme na schůzky s náboráři středních škol, děti
navštíví odborná učiliště pod vedením výchovného poradce osobně. Pokračujeme ve výuce plavání na
I. stupni ZŠ, ve spolupráci s CHKO, s Centrem pro rodinu, s ostatními základními školami ve Veselí
nad Moravou.
Ad 9: I v letošním školním roce nabízíme dětem docházejícím do školní družiny zájmovou činnost
v době mimo vyučování – formou pravidelných činností se děti mohou věnovat aktivitám v oblasti
hudební, sportovní, rozvíjet komunikační dovednosti a zacvičit si s hudbou.
Ad 10: Diskuse: Zástupkyně ŠR za rodiče poděkovaly učitelům školy za jejich práci.

Dne 27. 10. 2015 zapsala Mgr. Pavla Vlčková

