Zápis z jednání Školské rady ze dne 10. 10. 2018
Přítomni: Martina Žáčková, Alena Goršanová, Petra Milichová, Jaroslav Pikulík, Oldřich
Škrabal, Jaroslav Sosík, Radka Krysová
Omluveni: Milan Hanzelka
Hosté: Stanislav Peš
- úvodní přivítání a poděkování J. Sosíka členům ŠR za město za práci
- připomínky a dotazy J. Sosíka k Výroční zprávě:
- stav zahrady v MŠ na Bařinách z hlediska bezpečnosti, údržby (reakce S. Peše, O. Škrabala)
- nutnost vyřešit odkoupení pozemku zahrady, zajistit sekání a revitalizaci areálu
- otázka chůvy v obou MŠ, hrazeny z projektu Šablony
- připomínka J. Sosíka k dokupování audio – vizuálního vybavení tříd do budoucna
- S. Peš, J. Pikulík vysvětlili problematiku – hifi, zasíťování, server, možnost využití projektu
ITI – výuka Ch, F, Př
- diskuse nad nabídkou kroužků ve škole – reakce S. Peše (zájem dětí x časové vytížení)
- dotaz J. Sosíka na Hejného metodu – reakce S. Peše – jen na 1. stupni, ověřena metoda ještě
není v přijímacím řízení, možnost dělení tříd na výuku klasické výuky matematiky a metodu
Hejného
- dotaz na srovnávací písemky – objasnila M. Žáčková
- otázka reedukace, intervence – S. Peš, M. Adamcová
- zdůvodnění sníženého stupně z chování – M. Adamcová
- rozdělení 2. tříd bylo splněno viz požadavek jednání poslední ŠR
- S. Peš vysvětlil zrušení odborové organizace
- otázka relaxačních školení pro pedagogy – aktuální dotaz J. Sosíka
- dotaz M. Adamcové na opodstatnění snížení platů zodpovězen O. Škrabalem a S. Pešem
- dotaz na účel učebny pro relaxaci a reedukaci – R. Krysová
- odpolední výuka Tv – dotaz O. Škrabal
- dotaz A. Goršanové na možnost čekací zóny pro děti před kroužkem – živá diskuse
- dotaz P. Milichové na nově obsazenou výuku Tv – S. Peš odpověděl
- formální stránka Výroční zprávy – hlavička
- Výroční zpráva schválena všemi přítomnými členy a podepsána

Zapsala: Miroslava Adamcová, 10. 10. 2018

