Zápis z jednání školské rady
Organizace:

Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres
Třebíč

Datum:

18.05.2016

Místo:

Základní škola, Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice

Přítomni:


za zřizovatele:
Ing. Dalibor Janda



za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Mgr. Olga Honsová, Mgr. Monika Tržilová



za pedagogické pracovníky:
Ludmila Konvalinová, Blanka Ryvolová



ředitel školy:
František Dostál

Program:
1. Uvítání a seznámení s programem (popř. jeho doplnění)
2. Informace od ředitele školy (plánované opravy)
3. Plán na školní rok 2016/2017
4. Různé
5. Závěr
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Průběh jednání:
1. Uvítání a seznámení s programem
Jednání zahájila předsedkyně školské rady Blanka Ryvolová. Přivítala všechny
přítomné a nastínila program jednání. Popřála všem hodně úspěchů v jednání.
2. Informace od ředitele školy
Ředitel sdělil členům školské rady plánované opravy možné vzhledem k finančním
prostředkům – rozvod elektrické energie (světla) na bazénu, oprava zídky v DDM +
vstupní dveře, staré dveře do bazénu. Nákup nového nábytku zatím pozastaven,
bude se řešit až v prosinci vzhledem financím.
3. Plán školního roku 2016/2017
Následovaly informace o plánu na příští školní rok, ale v současném stavu nelze nic
určitého stanovit. Rozhodně dojde ke sloučení dvou 1. tříd na jednu 2. třídu a tří 6.
tříd na 2 sedmé třídy. O počtu budoucích 1. tříd se rozhodne až po uzavření odkladů
a vyřízení dalších přestupů. Z okolí bude málo žáků do 6. tříd – pouze 16.
4. Různé


Připravované šablony pro základní školy – pokusíme se využít jako vzdělávací
středisko a připravit akreditace pro plánované oblasti. DVPP proběhne i v rámci
naší školy.



Plavání – výuka pro žáky z okolních škol je téměř dořešena. Školy už projevily
zájem a podle toho budou upraveny úvazky učitelů Tv.



Projekt Edison – návštěva cizinců a jejich pobyt v rodinách našich žáků je
plánován na červen 2016. Mluvčí se budou aktivně účastnit výuky nejen
anglického jazyka, ale i dalších předmětů.

6. Závěr
V závěru došlo ke shrnutí nejdůležitějších bodů jednání a přečtení zápisu. Zápis
bude předán zřizovateli a umístěn na webových stránkách školy www.zshavl.cz.
Zapsala: Ludmila Konvalinová

______________________________
Blanka Ryvolová (předsedkyně školské rady)
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