ŠKOLSKÁ RADA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání Školské rady
Termín:
Přítomní členové rady:

středa 15. 11. 2017 v 18.00 v budově školy
Pavla Nádvorníková, Petr Nádvorník, Magda Marková, Petr Novák, Michal
Manhart, Jitka Langová, Kateřina Landová, Jana De Merlier, Markéta
Mayerová
Omluvení členové rady: Barbara Sůsová, Iztok Toplak, Hana Prokopová
Host:
Ing. Iva Fischerová – ředitelka školy
________________________________________________________________________
Program:
1) Projednání a schválení Výroční zprávy 2016/2017
a. Na návrh pana Petra Nováka bude v příští Výroční zprávě za rok 2018/2019 uveden počet
všech žáků, konajících zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia nebo jejich % úspěšnost.
O návrhu na schválení Výroční zprávy bylo hlasováno s výsledkem:

9 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.

2) Projednání a schválení Školního řádu, platného od 31.8.2017
Paní Langová se dotázala, jak se osvědčil zákaz používání mobilních telefonů.
Zákaz byl dětmi i rodiči pozitivně přijat.
O návrhu na schválení Školního řádu bylo hlasováno s výsledkem:

9 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.

3) Informace o rozvojových projektech
Paní Jana De Merlier podala informace ohledně probíhajících i nových projektech:
a. Dofinancování projektu Hřiště
b. MŠ – schválený projekt, právě probíhá výběrové řízení. Dokončení projektu cca září 2019.
c. S projektem MŠ souvisí projekt Nádvoří ZŠ
d. V současné době se čeká na vyhodnocení projektu Dílny
e. Nový projekt z OPVVV šablon na vzdělávání učitelů, podpora čtenářské gramotnosti,
mentoring
f. Výhledový projekt s Izraelskou ambasádou – nabídka vzdělávání učitelů, mentoring
g. Menší projekty – školení vedené profesionálem pro danou cílovou skupinu žáků či učitelů
4) Diskuze a různé
Ředitelka školy informovala přítomné o úspěšném, slavnostním otevření nové haly.
Poslední informací ředitelky školy byla plánovaná změna nového názvu školy a nového loga školy.
Akce je ve fázi příprav.
Pan Novák se dotázal, jak pokračuje navázání spolupráce se slovinskou ZŠ Bežigrad. Za ZŠ byli
zvoleni p. uč. Galus a Stejskal. O dalším průběhu plánované spolupráce budeme informováni.

Další zasedání Školské rady proběhne v jarním termínu a bude oznámeno s dostatečným
předstihem.
V Dolních Břežanech dne 15. 11. 2017
Zapsala: Magda Marková

Adresa: Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany

