Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 248,
příspěvková organizace, okres Žďár nad Sázavou
Školní rok 2018/2019

Zápis Školské rady – č. 1
Dne:

24.9.2018, 16:00 – 17:30

Přítomni: Viz příloha č. 1
Přílohy:
1. Presenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presence
Výroční zpráva - schválení
Informace k začátku školního roku
Nové projekty na škole
Ostatní
Diskuse

Zápis z jednání:
1. Presence
Viz presenční listina. Jednání se zúčastnil nový člen školské rady Radek Černý. Paní Zuzana
Pelikánová Tonarová ze školské rady odstoupila, protože již nemá na naší škole děti.
2. Výroční zpráva - schválení
Výroční zpráva školy byla členům školské rady poslána dopředu. Školská rada schválila tuto
výroční zprávu, která bude dostupná i na webu školy.
3. Informace k začátku školního roku
Školská rada byla seznámena s plánovanými aktivitami na začátku školního roku 2018/2019:
a) Bezpečnostní opatření – při rekonstrukci školy – rekonstrukce stále probíhá – vzniknou zde 2
kmenové třídy, základní IT vybavení, kabinety pro vyučující
b) Rekonstrukce zázemí u jídelny – již proběhlo
c) Sanace zdi u dílen
d) Výsledky přijímacích zkoušek v uplynulém školním roce – naše ZŠ je v úspěšnosti nad
průměrem republiky
e) Speciální pedagog na škole
f) Nový pedagog – matematika, zeměpis, tělesná výchova
4. Nové projekty na škole
Škola se zapojila nebo plánuje zapojení do těchto projektů:
a) Zdravá škola – vybavení herních koutků
b) Šablony 2 – možnost nákupu notebooků nebo tabletů pro výuku
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5. Ostatní
a) Informace o průběhu prošetření poškozování kol u budovy školy na konci školního roku
b) GDPR – formuláře pro rodiče by bylo nutné lépe zpracovat, škola osloví pověřence GDPR na
aktualizaci formulářů alespoň pro další školní rok
c) Nutnost modernizace IT technologií ve škole – oddělit server pro studenty, učitele a ostatní
pracovníky školy, zálohování, nový web, fungování a vybavení učeben. Během měsíce října
proběhne schůzka ohledně požadavků se zástupci obce, školy a IT firmy, který školní síť
spravuje.
d) Informace o projektu „Informatické myšlení“ – veřejně dostupné zdroje pro výuku apod.
6. Diskuze
Diskuze byla provedena v rámci předcházejících bodů.

Zapsala:

Petra Černá
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