Zápi§ č. 4l
Ze čtyřicáíéhoprvníhoza§edání škol§ké rady konaného dne 28. června 20ló
y Mašarykoyě základní škole obecnice

!!!1944i: viz prezenční listina
Proqram: l. Zahájeni a seznámení s programem
2. Projednání a schválení změn l ŠVPZV MZŠobecnice Školapoznání dle
školského zákona č. 56l/2004 Sb,. vyhlášk} č. 27120ló týkajícíse vzděláváni žáků
se speciálnimi vzdělávacími potřebami. nadaných a mimořádně nadaných žáktj
]. Různé
1. Záýěr

Kbodul)
Jednání řidila pani D. Pergellová,
Navržený program byl schválen bez připomínek.

K bodll 2)
stanislava Nováková, zástupkyně ředitele školy. podala podrobné infonnace k doplněným
změnám v jednotlivých dokúmentech a to : v Metodickém pokynu k hodnocení žákůčj. 20l6/37.
ve Školnímřádu MZŠobecnice čj.20l6/38. dáte v ŠVPZv MZŠobecnice Škola Poznání čj.
20I6140 a v§ Vzdělávacím programu pro zájmo,ve vzdělá!áni ŠDMZŠobe( nice čj, 20 t6139.
Zvláště upozomila na změnu povinných hodin Cj Lstupné z počtu ]5 na 33. na změnu
v názvosloví chemie.
J. Laipold - dorazy a) zda na naši škole působi asislent pedagoga a je s ním respekti!e s nimi
počítáno ido následujicího školního roku.jakéjsou požadavkyjejich vzdělánía ze kleďch fondú
jsou finančně ohodnoccni.
b) možnost otevření provozu třetího odděleni ŠD
c)jakým způsobem se zjišťuje ák se speciálnimi vzdělávacimi potřebami.
nadanj či mimořádné nadani žák ajak §e s nlm pracuje
odpověď: ze §třany vedeni školy J, Kadlec - a) asistent na našíškole působi. do dalšíhorokuje
s nim počitáno. vysvětluje najakém základě. dojakého terminu se o něj žádá ajakým zpúsobem
je zc samostatného fondu finananě ocenén.

odpověďi ze strany vedeni ško|y st.Nováková - b) vysVětlila. žeje možnost otevřenítřeliho
oddělení a zajakých podmínek.
c) objasnila. že takovéto žáky Vytipuje učitel. sestavi mu Plán pedagogické podpory. dIe kterého
se ákem přacuje. na Základě žádosti podané ákonnými ástupci žáka vyholoví učitel doporučení
a podá vysvětlení důvodu zaslání žáka do PPP. Ti nadále diagnostikuji a stanovuji vymezení a
kťitériapráce se žákem.
Při hlasování byIy veškerézměny Ý dokumcntech ŠVPZV MZŠobccnice Školapoznáni dle
školského zákona č. 561/2004 Sb.. vyhlášky č, 27120ló týkajici se vzdě|áváni ákú se
speciálnimi vzdělávacimi potřebami. nadaných a minořádně nada|ých žákůs platnosti
od 1.9. 201ó jednomyslně schváleny.

K bodll 3)

J.Laipold

dotazy a) odchod třídniho učitele ze 3. třidy. nástup nového učitele. sdělení rodičům

b) nástup nového problémového žáka do čtvrtétřídy

c) šelření stížnosti týkajicí se žákůtřetí a páté třidy
d) využiti Šablon v našíškole

odpověd': ze §trany vedeni školy J. Kádlec a) ukončení pracovního poměru s paní učitelkou
Mgr. M. Peterkovou mi byl předložen před 14 dny. zatím náhradniho učitele mám na 70 7o.
v dnešnídobě získat učiteIe na L slupeňje problém. Nicméně včas Vám dám vědět přes web
jméno následujiciho učitele.
b) pro neúplnénaplnění kapacity žáků na naší škole a trvalý pobý žáka v místě naši školyjsem
dle ákona povinen žáka přijmout
Vzne§eni St. Novákoýé k diskusi : vysvětlení a obiasnění rozdílu pojmu žák s ADHD a
problémový žák.
c) stižnost byla šetřena. závěr objasněn
d) šablonyjsou platné od 27,6. 20l6 s platnosti 2 roky. naše školaje využije

D.

Pergeltová

dotazy a) řešení spoťu v páté třídě žáci x napadení zákonným zástupcem
b) \,jsledk} SClo teslu

odpověď: ze strany vedeni školy J. Kadlec a) proběhlo řizení vedení školy se ákonným
zástupcem. v případě opakovaného atakuje navržen zákaz vstupu do školy.případný vstup možný
jedině po předchozí domluvě s pedagogy.
odpověď: ze střany vedení ško|y J. Kadlec, st. Nováková b) v deváté třídě nadprůmérné
Výsledky ve všech testovaných předmětech. v páté třídě pokles a to ve dvou předmělech výsledky
podprůměmé. v jednom průměrné.
Vzn€seni dotazu pana J. Laipolda k tématu. zdaje možno vyzkoušet si z domova některé SCIO
lesty,

odpověd': ze strany ved€ni školy J. Kadlec, St. Nováková - je možno zakoupit si sclo testy a
to na § \\\,s. jo,c,,. některe ukázkové testy jsou zde i v nabídce zdarma.
Školská rada na podnět pana J. Laipolda na základě výsledků testu scIo navťhuje pravideIné
obsáhlejší testovánižáků v průběhu školniho roku 20l6 - a to prostřednictvím §děleni a
projednánís rodiči na lřidnich schuZkách,
K botlu 1)
Progřam byl !ímto vyčerpán.
Přišlim lerminem zasedání bude láři 20I6,

Přílohy:
I. Metodický pokyn k hodnocenižákú čj.20l6137
2, Školnířád MZŠobecnice čj.20l6138
3. svP ZV MZs obecnicc skola Poznání čj. 20 t6l.10
4, Vzdělávací program pťo zájmové vzdělávání ŠDMZŠobecnice čj.20l6/39
5. Prezenčni listina
Usnesení:
Školská rada.lednomyslně schvaluje změny v dokumenlaci : Metodický pok}n k hodnoceni
žákůčj. 20l6137. Škotni řád MZŠobecnice čj.20l6138. ŠVPZV MZŠobecnice Škola Poznání
čj, 20l6/40 a Vzdělávaci pro8ram pro zájmové vzděláváni ŠDMZŠobecnice čj. 20Ió/39.

Zapsala,.
Pavla

Strmisková
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