Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 29. 08. 2013
Přítomni: Zlatuše Zemachová, Josefa Dražovská, Ing. Petr Klouček, Mgr. Herzová Lenka,
Mgr. Oppitzová Zuzana, Mgr. Jitka Vondrová

Omluveni: Markéta Bubeníková, Jiří Buchtela, Karel Kratochvíl
Hosté: Mgr. Marešová Slavomíra – ředitelka školy
Program zasedání:
1. Seznámení členů s činností školy ve šk. roce 2012/2013
- ukončení projektů ESF „Centrum poradenských služeb pro žáky s ADHD a LMR“
„EU – peníze školám“
2. Projednání rozpočtu právnické osoby na rok 2013, seznámení s hospodařením školy v měsících
leden – červenec 2013.
Rozpočet školy byl navýšen o částku na mzdy pro psychologa (úvazek 1,0) a speciálního
pedagoga (úvazek 0,5). Provozní rozpočet je k červenci 2013 vyčerpán z 59% a rozpočet na
přímé výdaje na vzdělávání z 36%.
(předložila pí Komendová – hospodářka, seznámení provedla pí ředitelka)
3. Seznámení s průběhem realizace investičního záměru ZŠ, Brno, Palackého 68
„Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, vytápění a sanace vlhkosti“ – termín dokončení
31. 10. 2013, ředitelka školy přítomné seznámila s průběhem realizace rekonstrukce budovy
(provádí firma VAŠSTAV)
4. Projednání a schválení úprav ve Školním vzdělávacím programu ZV „Šance pro každého“,
s platností od 1. 9. 2013. Změny a úpravy vycházejí z upraveného RVP ZV, které vydalo
MŠMT.
Ve Školním vzdělávacím programu „Šance pro každého“ byly provedeny změny v učebním
plánu v časové dotaci výuky cizího jazyka, kde došlo k navýšení hodin tohoto předmětu (viz
učební plán ŠVP). Dalšími změnami je rozšíření některých témat a zařazení nových témat do
některých vyučovacích předmětů.
Jedná se o Matematiku, Finanční gramotnost, Dopravní výchovu, Zdraví (sexuální výchova,
rodina, ochrana před nemocemi, aj.), Korupce, Obrana vlasti, Ochrana obyvatel za
mimořádných událostí.
Na zapracování změn v RVP ZV do našeho ŠVP ZV „Šance pro každého“ se podíleli všichni
učitelé školy.
Školská rada byla seznámena se všemi změnami a úpravami ŠVP ZV „Šance pro každého“
a tyto jednohlasně schválila.
5. Další jednání proběhne v říjnu 2013.

Zápis provedla: Herzová Lenka (jednatelka)

Ověřila: Zemachová Zlatuše (předsedkyně ŠR)

