ZDRAVÁ ŠKOLA

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474,
příspěvková organizace

E-mail: skola@mostzs15.cz

http://www.mostzs15.cz

telefon/Fax 47861150
IČO : 47324180

Věc: Zápis z jednání Školské rady Základní školy, J.A. Komenského 474, Most, p.o.
V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy se uskutečnila dne 9. února 2010 v ředitelně
školy od 16,00 hodin schůze Školské rady, schůze byla ukončena v 18:00 hodin.
Přítomni viz prezenční listina – Ing. Jiřička – zástupce rodičů, R. Antoš - zastupitel, paní
S. Fabiánová – za zřizovatele, Mgr. Jaroslav Hasil, Ivana Ţilková – za učitele
Omluven: Ing. J.Fuchs – sluţebně mimo republiku
Přizvaní: Mgr. D.Šolarová – ř.š.,
Na program jednání je zařazeno:
- kontrola splnění závěrů z minulého jednání
- hodnocení výchovně vzdělávací práce v prvním pololetí školního roku 2009/2010,
úspěchy ţáků
- stav aktuálních změn ve škole, záměry a plán na druhé pololetí 2009/2010
- připomínky, podněty a názory rodičů
Závěry z minulého jednání:
Pan Antoš předal podnět o normativu na vychovatelku školního klubu krajskému zastupiteli
Ing. Bronislavu Schwarzovi. Dosud nemůže podat zprávu. Obrátí se na JUDr. Jeníčkovou.
Hodnocení výchovně vzdělávací práce v prvním pololetí školního roku 2009/2010,
úspěchy žáků – zhodnotila Mgr. Šolarová, ředitelka školy a Mgr. Hasil, zástupce ředitelky
školy. Došlo k významnému posunu – žáci jsou úspěšní ve studiu, dobře reprezentují školu,
v chování byly zaznamenány jen dvě snížené známky z chování.
Školní hřiště bylo řádně zkolaudováno a předáno do užívání. Reklamace a nedodělky mají
termín splnění konec dubna 2010. Jsou závislé na počasí, zejména terénní úpravy a osev
travou. V návaznosti bude řešena doprava uvnitř areálu školy.
Dále informovala o záměrech na další období:
- byl podán projekt Nadaci ČEZ Oranžové hřiště, jako logické doplnění nově
dokončeného školního hřiště. Oranžové hřiště je koncipováno pro mladší školní věk,
tzn. pro školní družinu, spolupracující mateřské školy a školní klub
- dále informovala o zápisu dětí do prvních tříd, zapsáno bylo 63 dětí, 15 dětí má
odklad, od 1.9.2010 otevře škola dvě první třídy, jednu přípravnou třídu a jednu prví
třídu speciální
- ve školním roce 2010/2011 bude mít škola speciální třídy v 1., 2., 6. a 9., což výrazně
ovlivní kvalitu výchovy a vzdělání ve speciálních i běžných třídách
- podpora sportovních a sportovně rekreačních aktivit – seznámila rodiče se záměry
pohybových aktivit nad rámec povinné TV – v letošním školním roce je organizována

pro žáky 1. – 3.tříd – je vítána i ze strany rodičů. Koncepce počítá s podobnými
sportovními aktivitami ve všech ročnících.
Závěry:
Školská rada byla seznámena s hodnocením prvního pololetí školního roku 2009/2010 a
záměry ve druhém pololetí školního roku 2009/2010. Školská rada svaluje dlouhodobou
Koncepci sportovních aktivit a jejich zařazení do výuky na prvním i druhém stupni a využití
sportoviště.
Mandát zástupců rodičů a učitelů ve Školské radě vyprší v dubnu a květnu 2010. Volba
nových zástupců bude provedena na ¾ pedagogické radě a na schůzi Klubu rodičů.
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