Zápis z jednání školské rady při Základní škole a mateřské škole
Na Daliborce Hořice, Žižkova 866
Datum jednání: 8. října 2019
Přítomni jednání:
Členové školské rady: Miloslava Černá, Mgr. Petra Sirotková, DiS., Mgr. Lada Štěpánková, Mgr. Šárka
Válková, Ing. Tomáš Štayr, Bc. Jana Bouzková
Vedení školy:
Mgr. Jan Sezima - ředitel školy j. h.
Program:

1) diskuze, připomínky a schválení výroční zprávy
2) diskuze, připomínky a schválení školního řádu na škol. rok 2019/2020
3) diskuze, připomínky a schválení Školního vzdělávacího programu
4) informace ředitele školy
5) různé
ad 1) K formě a obsahu výroční zprávy nebylo sděleno významných výhrad, pozitivně hodnocena
vložená fotogalerie.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla všemi přítomnými schválena.
ad 2) Pan ředitel informoval přítomné o všech novinkách ve školním řádu:
- osvětlena byla hierarchie stupňů výchovných opatření, příp. podklady pro svolání výchovné
komise
- na žádost přítomných byl p. ředitelem vysvětlen způsob, průběh a hodnotící výstupy
individuálního vzdělávání.
- další diskuze se rozvinula nad tématem úplného osvobození či uvolnění z hodin tělesné výchovy.
- pan ředitel dal podnět p. Bouzkové k projednání možnosti schvalování platného školního řádu
vždy před začátkem nového školního roku. Dosavadní stav, kdy školská rada odsouhlasí platnost
školního řádu při svém zasedání nejpozději do 15. 10., neodpovídá faktu, že jsou žáci od 1. 9.
seznamováni s aktuálním školním řádem. P. Bouzková přislíbila tento fakt probrat s referentkou
odboru školství, paní Bílkovou, případně s vedoucí odboru školství KHK Mgr. Svatavou Odlovou.
Výsledek jednání bude přednesen nejpozději na další schůzce rady školy.
Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole na školní rok
2019/2020 byl všemi přítomnými schválen.
ad 3) Přítomní se vyjádřili k novinkám, které avizoval p. ředitel a které se týkaly převážně nových
předmětů (tělesná výchova, pracovní činnosti – dílny - v prostorách DDM, třídnická hodina nově
pro 7. třídy atd.)
Školní vzdělávací program byl bez výhrad přijat všemi přítomnými.
ad 4) Pan ředitel přítomné seznámil s proběhlými a plánovanými investičními akcemi v součinnosti
se zřizovatelem, s koncepčním směřováním školy, vybaveností digitální a IT technikou, zapojením
školy do osvědčených projektů např. s ČS, ale i s drobnými provozními problémy.
ad 5) Místostarostka J. Bouzková všechny přítomné seznámila s plánovanými oslavami výročí 17.
listopadu 1989 ve městě a vyzvala k aktivní účasti. Další diskuze neobsahovala žádná závažná fakta.
Zapsala: předsedkyně školské rady Bc. Jana Bouzková
V Hořicích dne 9.října 2019

