ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
DNE 22. 6. 2018
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. Ing. R. Bélová
p. Jana Kadlubcová
Mgr. I. Čechová
Mgr. H. Kriegelová
Mgr. Bystroňová - omluvena
p. J. Byrtusová - omluvena
Host:
Mgr. Z. Filipková Ph.D.
Mgr. D. Siudová
Program:

Předmětem jednání budou úkoly vyplývající ze Zákona 561/2004 Sb § 168
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Činnost školy ve školním roce 2017/2018
Navrhované změny v ŠVP pro Mš, Zš a Sš
Podněty a návrhy pro nový školní rok 2018/2019, koncepční záměry rozvoje školy
Plán práce školy na školní rok 2018/2019
Seznámení členů rady s projekty, do kterých je škola zapojena
Školní družiny
Celodenní Mš
Podněty a návrhy

Průběh jednání:
1. Školská rada byla seznámena s činností školy ve školním roce 2017/2018. Připomněly se
větší významnější akce (Novoroční koncert, aktivity k „Roku mládeže“, účast
v soutěžích…), předložil se plán akcí školy, odloučených pracovišť.
2. Byly schválené změny v ŠVP Mš - od nového školního roku 2018/2019 bude Mš
s celodenním provozem. V ŠVP pro Zš a Sš se provedla pouze kontrola údajů, aktualizace.
K nahlédnutí byl zápis koordinátorů ŠVP pro Zš p. Mgr. M. Ďurišové a pro Sš p. Mgr. J.
Žeravové.
3. p. Čechová seznámila školskou radu s koncepčním záměrem rozvoje školy.
4. Plán práce na nový školní rok 2018/2019 se tvoří v první polovině měsíce září. V plánu
budou zachovány tradiční aktivity a nové aktivity dle odloučených pracovišť. Významnou
akcí bude Novoroční koncert, který připravuje pobočka z Ostravy.
5. p. Čechová také seznámila s projekty, do kterých je škola zapojena. Všechny projekty jsou
víceleté a škola pokračuje již v započatých aktivitách, hlavně pro Zš, tyto aktivity byly
vhodné pro naši cílovou skupinu.
6. Školní družiny budou pro žáky Zš činné od 3.9. 2018. Byl předložen a schválen ŠVP
školní družiny.

7. Celodenní mateřská škola je na každém odloučeném pracovišti školy (kromě Ostravy, Mš
nemají). Provoz bude zajištěn od 3.9. 2018
8. Důležitým podnětem pro další činnost školské rady – budou volby z řad rodičů.
P. Byrtusová ukončila činnost ve ŠR, ukončením studia syna na Sš. Sdělení o ukončení
činnosti poslala 21.6. 2018, emailem H. Kriegelové.
V měsících září a říjen 2018 se vyhlásí volby z řad rodičů. Volby se budou řídit volebním
řádem školské rady.
Kandidáty navrhnou rodiče odloučených pracovišť.
Termín další školské rady byl určen na 31.10. ve 14. hodin.

Zapsala: PhDr.,Mgr. H. Kriegelová
V Karviné 3. 9. 2018

