5. zasedání školské rady
dne 17. 6. 2014

v 16.00 hodin

Prezence: Ing. Bedrava, Mgr. Zrůnová, p. Hubáčková, p. Bedešová, Mgr. Filípková, Mgr.
Machulková, Mgr. Vlčková
Omluvena: Mgr. Gerstbergerová, Ing. Kolařík

Program:
1. Hodnocení prospěchu, chování, udělená výchovná opatření, opakování ročníku,
komisionální přezkoušení.
2. Uplatnění vycházejících žáků ve školním roce 2014/2015.Počet vycházejících žáků v
roce 2013/2014.
3. IVP plány a jejich celkový počet ve školním roce 2013/2014.
4. Prodloužení školní docházky – celkový počet žáků v příštím školním roce 2014/2015.
5. Schválení změn ve školním řádu.
6. Odchod jednoho žáka na základní školu.
7. Hodnocení min. preventivního programu.
8. Hodnocení programu enviromentální výchovy.
9. Zhodnocení LVK a školy v přírodě.
10. Zapojení školy do projektů Školní mléko, Ovoce do škol.
11. Další realizované akce školy – Den zdraví, školní výlet Kovosteel Staré Město u Uh.
Hradiště, 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.
12. Využití multisenzorické místnosti, biofeedbacku, práce kroužků.
13. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015.
14. Výsledek konkurzního řízení na ředitele školy.
15. Diskuse a připomínky.
Zápis:
Ad 1. Hodnocení prospěchu a chování: za školní rok 2013-14 byly uděleny:
3x NTU, 3x DTU, 2x DŘŠ, 1x 2. stupeň z chování, 12x třídní pochvala, 2x pochvala ředitele školy
(Maga, Mrkusová).
Ad 2. Uplatnění a počet vycházejících žáků:
ZŠ praktická: 1. Burša Tomáš
2. Maga Erik
3. Malíková Adéla
4. Poláchová Tereza
5. Slováková Anna

kuch. Práce Kyjov
opravářské práce Uh. Brod
pekařské práce Uh. Brod
potravinářská výroba (cukrářské práce) Bzenec
nenastoupí na učiliště

ZŠ speciální:

6. Žigová Helena
7. Kašíková Sabrina
8. Švrčková Jana
9. Nemrava Jakub

potravinářská výroba (cukrářské práce) Bzenec
pečovatelské služby Kyjov
praktická škola Vřesovice
nenastoupí

Ad 3. Ve školním roce 2013-14 se učilo podle IVP celkem 15 žáků, 3 ze školy praktické a 12 žáků ze
školy speciální. Hodnocení plánů probíhá 2x ročně, kontrolu provádí pracovnice SPC Kyjov.
Ad 4. Pro školní rok 2014-15 bylo vyřízeno prodloužení školní docházky pro 1 žákyni.
Ad 5. Ve školním řádu byly provedeny změny, týkající se upřesnění způsobu omlouvání
nepřítomnosti žáka ve škole. Veškerá absence musí být písemně omluvena v žák. knížce, v případě
předem známé nepřítomnosti je možno omlouvat předem i ústně nebo telefonicky, ale následně bude
nepřítomnost omluvena také písemně v ŽK.
Změny školního řádu byly bez námitek schváleny.
Ad 6. Na základě rediagnostiky přestupuje jeden žák 1. ročníku na základní školu v Uherském
Ostrohu.
Ad 7. Proběhlo zhodnocení MPP za školní rok 2013-14. Schváleno bez připomínek.
Ad 8. Proběhlo zhodnocení plánu environmentální výchovy včetně výčtu realizovaných aktivit.
Schváleno bez připomínek.
Ad 9. Zhodnocení LVK a školy v přírodě: obě akce proběhly bez problémů, nestal se žádný úraz,
chování bylo bez problémů. Schváleno bez připomínek.
Ad 10. Ukončili jsme účast školy v projektu Školní mléko, a to pro nedostatek zájmu ze strany žáků a
pro narůstající byrokratickou náročnost. Schváleno bez připomínek.
Ad 11. Členové rady byli seznámeni s realizovanými akcemi za školní rok 2013-14.
Ad 12. I nadále využíváme v plném rozsahu multisenzorickou místnost pro rozvoj smyslů a relaxaci,
pracujeme s biofeedbackem, v rámci školní družiny nabízíme dětem zájmovou činnost. Náklady
zájmové činnosti jsou hrazeny ze sponzorských příspěvků.
Ad 13. Připravujeme návrh rozpočtu pro rok 2015.
Ad 14. Proběhl konkurz na ředitele školy. Mgr. Jitka Kolůchová úspěšně vykonala konkurz a byla
potvrzena ve funkci ředitelky školy.
Ad 15. Diskuze a připomínky - bez připomínek.

Dne 17. 6. 2014 zapsala Mgr. Pavla Vlčková

