JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 3. ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA ŘÍČANY,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Dne 7. 12. 2016
Přítomni:
Zákonní zástupci
Tomáš Baborský (předseda), Markéta Strouhalová
Pedagogové ZŠ
Pavol Jánoš, Jana Platilová, Vojtěch Vytiska
Zřizovatelem jmenovaní zástupci
Vladimír Polánský, Miloslav Šmolík
Omluveni:
Zdeněk Hraba, Marie Pasečná
Program:
1. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR Z 13. 10. 2016
-

Školská rada jednomyslně schválila zápis minulého jednání ze dne 13. 10. 2016.

2. ŠVP A INTEGROVANÁ TEMATICKÁ VÝUKA
-

Diskuse o přínosu integrované tematické a projektové výuky ve vzdělávání a její četnost
na naší škole.

-

Pan ředitel objasnil důvody, proč je ji méně než v minulých letech a seznámil radu s tím,
jak hledá možnosti, které by mohli situaci změnit – další vzdělávání pedagogů, otevřená
komunikace s rodiči a veřejností např. formou kaváren, užší spolupráce mezi členy
pedagogického sboru a otevřená metodická sezení, startovací byty pro učitele

3. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
-

Bude v letošním školním roce zaměřeno na inkluzi a s ní souvisejícími změnami v ŠVP a
dále na moderní metody ve výuce.

4. KOMUNIKACE MEZI ŠKOLOU A RODIČI
-

Zástupci rodičů by uvítali zlepšení komunikace mezi školou a rodiči.

-

Diskutována četnost a rychlost předávání informací veřejnosti.

-

Předávání informací o závěrech zasedání školní rady. Paní Strouhalová se nabídla jako
správce těchto informací na webu školy.

-

Návrh na určení člena rady, který by sloužil pro komunikaci s veřejností – na koho se
může veřejnost obracet v případě podmětů či dotazů.

5. WEBOVÉ STRÁNKY A STRÁNKY TŘÍD
-

Diskuze o spravování školního webu, jeho aktuálnosti a úplnosti informací.

-

Rodiče by ocenili častější zprávy do aktualit týkající se hlavně akcí školy, ale i např.
informace o projednávání školního hřiště.

-

Hledání možností, jak sjednotit webové stránky jednotlivých tříd a vyučujících. Pro rodiče
je velice obtížné se orientovat v tolika různých formátech.

-

Nutnost ujasnit, co je hlavní informační kanál pro rodiče, zda je to web, mail, žákovská
knížka, elektronická žákovská knížka. Co mají sledovat a čím se řídit.

-

Diskuze nad tím, zda je povinností učitele vést webové stránky a podán návrh na finanční
podporu od zřizovatele pro vyučující, kteří webové stránky spravují.

6. KOORDINACE VÝUKY
-

Založení metodických sdružení.

-

Fungování oborových sekcí.

-

Příprava změny ŠVP.

7. VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
-

metoda CLIL – postupné zavádění do školního kurikula

-

Diskuze nad formou fungování jazykové třídy versus víceletá gymnázia.

-

Informace o fungování anglického klubu.

8. HŘIŠTĚ – SPORTOVIŠTĚ
-

Opět diskutován stávající stav – zahrada poničená od kanců a nejasné hranice hřiště.

-

V brzké době proběhne schůzka nad plány s architekty a zástupci města.

-

Opět diskutována možnost vybudování dvou provizorních hřišť o ploše 20 x 10 metrů.

-

Otázku sportoviště a jeho výstavby vyřešit do jara 2017.

9. SDRUŽENÍ RODIČŮ
-

Paní Strouhalová a pan Baborský se nabídli, že založí sdružení rodičů, které by mělo na
starost např. správu fondů, organizaci školních plesů, možnost charitativní pomoci,
získávání grantů.

-

Třídní učitelé osloví na třídních schůzkách rodiče, aby měli možnost se přidat hlavně
v otázkách ekonomických a právních.

Zapsala Jana Platilová

