ŠR 3/2013
Zápis z jednání školské rady
ze dne 17. září 2013
Přítomni: Benešová Zuzana (ZB), Canová Miluše (MC), Bláhová Iva (IB), Spiříková Jana
(JS), Jan Lauer (JL)
Nepřítomen: Hamřík Pavel
Hosté: Petr Juráček
Program:
1. situace v ZŠ a MŠ Ostopovice
2. ŠVP
3. školní a klasifikační řád
4. hodnocení školy
5. akce školské rady
6. různé
ZB zahájila a uvítala všechny přítomné, současně představila nového člena školské rady
Mgr. Jana Lauera, který nahradil Mgr. Petru Turečkovou, ta na své členství ve školské radě
rezignovala.
Usnesení č. 1 - ŠR schvaluje program jednání.
Hlasování: pro 5- proti 0- zdržel se 0
Ad. 1) situace v ZŠ a MŠ Ostopovice
Pan ředitel seznámil ŠR s aktuální situací v organizaci a předal písemné vyjádření. Situace
se dle jeho názoru s příchodem nových pedagogů uklidnila. Nově nastavil jasnější pravidla
řízení organizace a vzájemné komunikace.
Ad. 2) ŠVP
ŠR projednala upravený ŠVP. ZB opět otevřela téma zavedení inovativních prvků do
vzdělání, ZŠ by měla započít diskusi o nových přístupech ve vzdělání a modernizaci výuky a
to zejména ve výuce matematiky. Podněty a návrhy ze ŠR budou předávány panu řediteli.
Usnesení č. 2 - ŠR schvaluje upravený školní vzdělávací program "Škola pro život - tvořivá
škola pro radost".
Hlasování: pro 5- proti 0- zdržel se 0
Ad. 3) školní a klasifikační řád
ŠR projednala školní a klasifikační řád, několik věcí si vyjasnila s panem ředitelem.
Současně apeluje na pana ředitele, aby byl klasifikační řád skutečně aplikován při hodnocení
žáků.
Usnesení č. 3 - ŠR schvaluje školní a klasifikační řád.
Hlasování: pro 5- proti 0- zdržel se 0
Ad. 4) hodnocení školy
Pan ředitel seznámil ŠR s výsledky školy v celonárodních srovnávacích testech celorepublikové hodnocení pátých ročníků.
matematika - lehce podprůměrný výsledek

čeština - průměrná
anglický jazyk - nadprůměrný výsledek
ZB opět otevírá diskusi o "frausovské" matematice. Předložila členům ŠR i panu řediteli
učebnice z nakladatelství Fraus, aby demonstrovala rozdíl mezi touto učebnicí a učebnicí
nakladatelství Alter, která je ve škole používána pro výuku matematiky.
Současně ZB informuje o Khan Academy a tzv. převrácené třídě, kdy učivo matematiky je
vysvětleno pomocí videa a učitel je s dětmi v hodinách pouze procvičuje. Více viz příloha
zápisu.
Ad. 5) Akce školské rady
-

čtenářský večer pro děti - Večer s Astrid Lindgrenovou - předčítání z knih A.
Lindgrenové, interaktivní úkoly pro děti, občerstevní ve švédském stylu apod.
(předpokládaná realizace - leden, únor 2014)
výstava z historie školské rady - výběr zajímavých materiálů z archivu školské rady z
období 20. - 30. let 20. století

Zuzana Benešová
Miluše Canová
Příloha:
http://www.youtube.com/user/NakladatelstviFraus?feature=watch
http://www.youtube.com/user/KhanAcademyCzech
https://khanovaskola.cz/
https://www.khanacademy.org/
http://www.youtube.com/user/matwebcz

