ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
DNE 6. 12. 2017
Mateřská škola, základní škola a střední škola
Slezské 2096/5a
diakonie
Místo jednání: ředitelství školy na ul. Dukelská
v Českém Těšíně
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
Přítomni: Mgr. Et Ing. R. Bélová
p. Jana Kadlubcová
Mgr. I. Čechová
Mgr. H. Kriegelová
Mgr.. Bystroňová - omluvena
p. J. Byrtusová
Host:
Mgr. Z. Filipková Ph.D.
Program:

Předmětem jednání budou úkoly vyplývající ze Zákona 561/2004 Sb § 168
1. Seznámení s funkcí školské rady v souladu se školským zákonem
2. Členství ve školské radě
3. Noví členové školské rady
4. Volba nového předsedy školské rady
5. Projednání školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
6. Schválení dokumentů školy: školní řád, pravidla hodnocení žáků v ZŠ a SŠ
7. Schválení výroční zprávy o činnosti školy
8. Projednání návrhu rozpočtu školy
9. Návrhy ke koncepčnímu záměru rozvoje školy
10. Plán práce školy na školní rok 2017/2018
11. Akce školy
12. Seznámení členů rady s projekty, do kterých je škola zapojena
13. Podněty a návrhy
Průběh jednání:
1. Informace o proběhlých volbách do ŠR, seznámení s funkcí školské rady vyplývající ze
zákona 561/2004 Sb§168
2. Školská rada schválila předložený jednací řád.
3. Novými členy ŠR jsou Mgr. Et Ing. R. Bélová a p. Jana Kadlubcová , obě byly jmenovány
zřizovatelem. Za pedagogy a rodiče byli zvoleni stejní členové.
4. Většinou byl zvolen předseda školské rady – Mgr. H. Kriegelová
5. Školní vzdělávací programy školy, byly schváleny
6. Po předložení ŠR byl schválen Školní řád Mš, Zš a Sš, pravidla pro hodnocení žáků: Zš
speciální - hodnocení slovní, Sš 1 i 2-letá hodnocení kombinované. ŠR souhlasí s pravidly
školního a klasifikačního řádu.
7. Školská rada byla seznámena s výroční zprávou školy. ŠR neměla žádnou připomínku a
Výroční zpráva byla schválena.

8. Členové byli seznámeni s ekonomickým rozpočtem školy v tomto školním roce.
p. Čechová vysvětlila změnu financování vzhledem ke vzniklým změnám ve školství.
Financování učitelů a asistentů (zvýšení platu), škola řeší formou odměn, snahou je
dorovnat se státním školám.
9. p. ředitelka hovořila o transformaci stacionářů. K 31.12. 2017 končí dětské stacionáře.
Stacionáře je nahradí novými službami – sociálně aktivizační služby a odlehčovací služby.
Terénní služba a ambulantní služba. Ke změně dojde v Českém Těšíně a Bohumíně, zatím.
10. Plán práce školy byl k nahlédnutí na školní rok 2017/2018 byl k nahlédnutí. Aktivity jsou
přizpůsobeny žákům a odloučeným pracovištím.
11. Připomněly se větší chystané akce např. 18. 1. 2018 Novoroční koncert školy v Agape
Karviná
12. Škola se zapojuje do projektů EU a do projektů, které vyhlásí ostatní organizace.
S projekty podrobně seznámila p. Čechová.
13. Hlavním podnětem a návrhem bylo setkávání se s rodiči žáků v rámci ŠR. Je možnost
jednání i v jiných městech jako je Ostrava, Bohumín. Rodiče budou zváni na další zasedání ŠR
formou oznámení na webových stránkách školy.

Zapsala: Mgr. H. Kriegelová
V Karviné 8.12. 2017

