Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 15. 10. 2012
Přítomni: Zlatuše Zemachová, Markéta Bubeníková, Josefa Dražovská, Mgr. Herzová Lenka,
Mgr. Oppitzová Zuzana, Mgr. Jitka Vondrová, Karel Kratochvíl, Jiří Buchtela

Omluveni: Ing. Petr Klouček
Hosté: Mgr. Marešová Slavomíra – ředitelka školy
Program zasedání:
1. Informace o zahájení školního roku 2012/2013 (počty žáků, tříd, pedagog. pracovníků apod.).
2. Projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012.
Výroční zpráva byla členy ŠR jednohlasně schválena.
3. Seznámení s nově vytvořenými dokumenty k doplnění Školního vzdělávacího programu
„Šance pro každého“ – rozpracování kapitoly 7.1. Hodnocení žáků (pravidla hodnocení žáků
a kritéria průběžného a celkového hodnocení žáků).
Dokument byl členy školské rady jednohlasně schválen.
4. Vyjmutí kapitoly, která v ŠVP pojednává o autoevaluaci školy. Kapitola 7.2. Autoevaluace
školy není od školního roku 20012/2013 povinnou součástí školní dokumentace a nemusí být
vypracovávána. Vyjmutí této kapitoly z ŠVP bylo školskou radou jednohlasně schváleno.
5. Projednání a schválení změny v klasifikačním řádu školy, kdy se ruší formulace ohledně
vydávání výstupního hodnocení vycházejícím žákům (čl.VI, bod č. 4)
Změna v klasifikačním řádu (vyjmutí kapitoly Výstupní hodnocení) byla jednohlasně
schválena.
6. Seznámení se STANDARDY základního vzdělávání, které byly vydány MŠMT a byly
vytvořeny jako základ pro testování žáků v 5. a 9. ročníku. Členové školské rady byli se
Standardy seznámeni a jednohlasně schválili jejich zařazení do ŠVP „Šance pro každého“.
7. Seznámení s průběhem realizace investičního záměru ZŠ, Brno, Palackého 68
„Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, vytápění a sanace vlhkosti“ – přidělení financí
z rozpočtu kraje ve výši 7,8 mil. Kč – termín realizace podzim 2012 až léto (červenec až srpen
2013).
8. Seznámení s pokračováním realizace projektu ESF s názvem „Šablony klíčových aktivit“
(3. monitorovací zpráva).
9. Seznámení s realizací projektu ESF - OPVK „Centrum poradenských služeb pro žáky
s ADHD a lehkou mentální retardací“.
10. Seznámení s plánem školních akcí pro rok 2012/2013 (projektové dny, soutěže, akce
projektu “Zdravá škola“ apod.).
11. Diskuse
Další setkání školské rady proběhne v červnu 2013.
Zápis provedla: Herzová Lenka (jednatelka)

Ověřila: Zemachová Zlatuše (předsedkyně ŠR)

