Zápis ze zasedání Školské rady,
které se konalo v úterý dne 5. 1. 2016 v 19. 00

Přítomni:
Členové: Iva Vrchotková, Hana Šeráková,Petr Nádvorník, Jan Dörrer, Petra Jedlickova ,>,
Ingrid Hejkalova, Markéta Mayerová, Iztok Toplak, Jana De Merlier , Jitka Langová
Omluveni: Petr Horňáček
Hosté: Ing. Iva Fischerová (ředitelka školy)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání a schválení Výroční zprávy 2014/2015
Seznámení s koncepcí tříd s rozšířenou výukou
Vize ZŠ a MŠ (detašovaná pracoviště, právní subjektivita …)
Diskuse a různé
Prohlídka nového pavilonu ZŠ a školní jídelny

Průběh jednání:
ad 1
Všichni přítomní byli se „Zprávou“ předem seznámeni, nebyla vznesena žádná připomínka.
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 byla jednomyslně schválena.
ad 2
Informuje paní ředitelka Fischerová:
- v prosinci proběhly 2 informační schůzky pro rodiče se zájmem o rozšířenou výuku
matematiky a přírodovědných předmětů
- do 18. 12. měli zájemci možnost poslat předběžnou přihlášku
- ve školním roce 2016/2017 by se měl otvírat 1. až 6. ročník
- zápis do 1. ročníku s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
proběhne ve dnech 19. a 20. ledna 2016 (je přihlášeno kolem 50 zájemců)
- přihlášeny jsou děti do všech ostatních ročníků (nejméně do 5.r.)
- školné pro 1. stupeň by mělo být 2 200 Kč, pro 2. stupeň 1 400 Kč (méně navýšených
hodin)
Informace Jany De Merlier:
- obec Dolní Břežany vytvoří sociální fond pro břežanské děti, které prokáží schopnosti
ke studiu v těchto třídách, ale rodina by si nemohla dovolit platit příplatek za
rozšířené vzdělávání
ad 3
Informuje paní ředitelka Fischerová:

ad 4
-

-

první patro v budově MŠ Lego bylo v říjnu vystěhováno, musela být provedena oprava
podlah na chodbě, prostory byly vymalovány
během ledna se do „Lega“ přestěhují předškoláci z detašovaného pracoviště MŠ na
náměstí „Duha“
zhruba během 3 let by měla být postavená nová třítřídní budova MŠ u lesa ke Lhotě
vedle hřbitova
zároveň se v této době bude připravovat právní subjektivita MŠ (pavilóny + nová
budova MŠ)
po odstranění budovy Lega by měly být upraveny prostory kolem budovy ZŠ (hřiště,….)
nová tělocvična (předělává se projektová dokumentace – zlevnění)
ze staré tělocvičny by se měly stát „dílny“ pro polytechnické vzdělávání
rozšíření Regionálního poradenského pracoviště (přístavba 1. patra na „domeček“)

diskuse nad rozdělením základní a mateřské školy (závěrem Rada školy podpořila
myšlenku rozdělení)
informace řed.školy o projektu čtenářské gramotnosti, díky němu mohly být
zakoupeny čtečky (práce ve čtenářských dílnách), poděkování panu Dörrerovi za
pomoc při výběru čteček
záměr zřízení odborných pracoven nebude zřejmě realizován – do blízké budoucnosti
budou všechny třídy obsazeny kmenovými učebnami

ad 5
Paní ředitelka provedla zájemce novými prostory budovy ZŠ (jídelna, nová budova ZŠ).
Další jednání v dubnu (úterý 19 h).
Zapsala: Hana Šeráková

