
Zápis z porady školské rady dne 14. 10. 2014 

 

Přítomni: Kokeš, Dvořáková, Zima, Lakronová, Halámková, Jadrná, Vokr, Žampová 

 

Základní body k projednání: 

- Výroční zpráva 

- Zpráva o hospodaření 

- Změny ve školním vzdělávacím programu 

- Školní parlament 

- Finanční gramotnost 

1. Představení nové členky – Eva Lakronová, matka dívky z 2. třídy, pochvala fungování 

školy, odborník na stavební inženýring, zároveň členka školské rady SEŠ Reslova 

 

2. Změny v ŠVP 

a) přesun učiva chemie z 9. do 8. tříd (sloučeniny, chemické reakce)- uzpůsobení 

pro interaktivní učivo- Žáci 9. tříd dojedou výuku dle původního programu 

b) otevření sportovních her jako volitelného předmětu 

 

3. Poptávka o nástup žáků do prvních tříd mnohonásobně převyšuje možnosti školy.  

 

4. Rozpočet – veškerá dokumentace byla školské radě předložena. Rozpočet schválen 

bez výhrad. Hledání řešení podpory sociálně slabších dětí pro jejich cesty do zahraničí 

spolu s ostatními spolužáky- školská rada bude hledat zdroje financování, je nutné 

nastavit transparentní systém přidělování podpory. Městská část zvyšuje podporu 

školy. Vznikají programy pro děti, návštěvy zajímavých míst, exkurze, pomoc 

handicapovaným, zdravotní/první pomoc. 

 

5. Výroční zpráva – veškerá dokumentace byla školské radě předložena ke schválení. 

Výsledky SCIO testů rodiče naleznou na webu školy v sekci dokumenty ke stažení. 

 

6. Školní parlament- žáci školy přednesli svoje stížnosti na nedostatky, ale i inspirace 

k fungování školy. Jejich stanovisko je velmi zralé a školská rada je bude v jejich 

aktivitě podporovat. Z hlavních stanovisek vybíráme tato: zlepšit čistotu na WC 

v průběhu dne, interaktivní tabule ve všech třídách, výbava automatů na 

občerstvení by měla obsahovat zdravější potraviny, změna zvonění přestávek 

(tento motiv už je zvukově nepříjemný), tablety do výuky, rozšíření prostor jídelny, 

více ovoce a zeleniny k obědu, síťky ve vlasech kuchařek. 



7. Šikana – intervenční program policie ČR. Podrobný rozbor situace a téma pro hlubší 

práci v rámci školního roku.  

 

8. Chystané akce v roce 2015- Divadlo pro učitele, Parník, Mejdan rodičů na Půdě školy, 

Letní grilování 

 

9. Nápady školské rady na doplnění výuky ve fázi rozpravoanosti : Mediální gramotnost 

(jak se orientovat ve světě médií, jak pracovat s informacemi, nebezpečí 

elektronického světa, facebook), finanční gramotnost (příprava žáků na věk 

dospělosti, jak to rodiče dělají, jak bych měl i já uvažovat o finančních prostředcích, 

se kterými hospodařím), Etiketa (zásady chování ve společnosti, dress code, chování 

v restauraci, na společenských akcích), První pomoc formou bojové hry     

 

Příští porada se koná dne 3.2.2015 v 15:30 hod. 

 

Všechny podněty od rodičů jsou vítány, neváhejte nás kontaktovat!!!!  

 

Za školskou radu: 

 

Antonín Kokeš 

Předseda školské rady 


