Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 29. 06. 2017
Přítomni: Ing. Hana Šimšová, Mgr. Herzová Lenka, Mgr. Jitka Vondrová,
Karel Kratochvíl, Mgr. Kateřina Ševčíková, Zdeňka Škodová, Jitka Vítková

Nepřítomni: Mgr. Bohumila Seidlová, Oldřich Svoboda
Hosté: Mgr. Slavomíra Marešová – ředitelka školy
Program zasedání:
1. Přivítání nové členky školské rady paní Jitky Vítkové, která je jmenována za zřizovatele.
Členství ve školské radě ukončil pan ing. Petr Klouček.
2. Informace o průběhu školního roku 2016/2017 a předběžné informace o počtu žáků
a tříd v novém šk. roce 2017/2018. Ze sdělení paní ředitelky vyplynulo, že se předpokládaný
počet žáků školy v novém šk. roce nesníží. Zájem rodičů i ŠPP vzrůstá na umístění žáků
do tříd pro žáky se závažnými vývojovými poruchami chování. Z tohoto důvodu se počet tříd
pro tyto žáky navyšuje z 9 na 10. Naopak ve třídách pro žáky s LMP dochází ke snížení počtu
žáků. Odchází žáci 9. ročníku a žádný nový žák s LMP se do těchto tříd nepřihlásil. Z tohoto
důvodu se snižuje počet tříd ze 4 na 3.
3. Projednání a schválení úprav a změn ve Školním vzdělávacím programu „Šance pro
každého“:
A) V souvislosti s legislativními změnami – úpravou RVP ZV z roku 2016, kdy byla zrušena
příloha k RVP upravující vzdělávání žáků s LMP, dochází k úpravám ŠVP ZV „Šance pro
každého“ podle nově vydaného RVP ZV, kde jsou uvedeny minimální doporučené úrovně pro
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimální doporučené úrovně pro
úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření jsou v ŠVP ZV „Šance pro
každého“ rozpracovány do obsahů jednotlivých vyučovacích předmětů.
B) Do ŠVP ZV „Šance pro každého“ byla zapracována změna, která se týká předmětu TV na
1. stupni. Od 1. 9. 2017 žáci 4. ročníků absolvují povinný plavecký výcvik v rozsahu 40
hodin. Paní ředitelka informovala školskou radu o způsobu zajištění výuky plavání ve
školním roce 2017/2018. Výuka plavání bude zahájena 5. 9. 2017 a bude probíhat v krytém
plaveckém bazénu „Ponávka“.
Školská rada uvedené změny v ŠVP ZV „Šance pro každého“ jednohlasně schválila.
4. Projednání rozpočtu právnické osoby na rok 2017, seznámení s hospodařením školy
v měsících leden – květen 2017. Ředitelka školy školskou radu seznámila s rozpočtem
právnické osoby na rok 2017. Z uvedených údajů vyplývá, že čerpání rozpočtu za měsíce
leden – červen 2017 je vyrovnané.
5. Seznámení se závěry kontroly MSSZ
Kontrola z MSSZ byla ve škole provedena dne 20. 3. 2017 a týkala se plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Ze závěru kontroly vyplývá, že
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
6. Projednání a schválení dodatku ke školnímu řádu vycházející z novely ŠZ s platností od
1. 9. 2017 – „Práva a povinnosti pedagogických pracovníků - § 22“ a „Výchovná
opatření – § 31, odst. 1-3“.
Dodatek ke školnímu řádu byl školskou radou jednohlasně schválen.
Zápis provedla: Mgr. Herzová Lenka (jednatelka)

Ověřila: Ing. Hana Šimšová (předsedkyně ŠR)

