Zápis ze zasedání Školské rady Chotěšov č. 9

Datum:

18. 11. 2014

Přítomni: pan V. Konopík (dosavadní předseda ŠR), pan ředitel Mgr. F. Halada,
Mgr. J. Koubková, pan D. Rydz (nově zvolený předseda ŠR),
zástupci jednotlivých tříd – Z. Bednářová Majerová, M. Höflerová,
M. Beránková, T. Blahút, R. Schafferová, Z. Novotná, E. Zpěváková,
P. Bednářová, J. Štöklová
Program: 1. Zahájení
2. Zvolení nového předsedy ŠR
3. Příspěvek ředitele školy - volby do školské rady jaro 2015
- příprava vánočního trhu
4. Připomínky a dotazy rodičů
_________________________________________________________________________________

1. Přítomné přivítal a jednání zahájil odstupující předseda ŠR V. Konopík.
2. Zvolení nového předsedy ŠR - pan Daniel Rydz.
3. Příspěvek ředitele školy pana Mgr. F. Halady:
 volby do Školské rady Chotěšov – volby proběhnou na třídních schůzkách
15. 4. 2015, volební listina - zástupci 1. – 6. ročníku
 akce školy v pátek dne 12. 12. 2014
- vypouštění balónků s přáním Ježíškovi – vydávat se budou od 14,45 hod.,
vypouštění balónků proběhne v 15,15 hod.
- vánoční trhy v klášteře – od 15,30 hod., škola zajistí osvětlení v klášteře,
zákaz elektrických přímotopů z důvodu přetíženosti elektrického proudu,
možno využít v kójích plynové přímotopy
- vánoční koncert od 17,30 hod. – doba trvání cca 30 – 45 min. + pěvecký sbor
z Nýřan
 omezení provozu školního klubu z důvodu dlouhodobé nemoci paní Mgr. L.
Němečkové, zajištění částečného provozu pan Mgr. M. Sedláček
Od března (dubna) bude zajištěn celodenní provoz ŠK.
4. Připomínky a dotazy rodičů:


možnost zavedení papírové žákovské knížky
Papírová žákovská knížka nebude zpět zavedena. Škola užívá informační systém
Škola OnLine – pokud rodiče nemají přístup k internetu, mohou požádat třídního
učitele o pravidelný tisk přehledu prospěchu a chování žáka.



rodiče nemají možnost si prohlédnout v průběhu roku prověrky svých dětí
Prověrky na volných listech slouží učitelům jako doklad klasifikace
v jednotlivých předmětech, proto učitelé nemohou posílat prověrky k nahlédnutí
rodičům domů. Rodiče mají možnost prohlédnout si prověrku ve škole (např. na
třídních schůzkách). Na požádání rodičů je možné písemnou práci okopírovat
nebo naskenovat a poskytnout rodičům.



problémy se zadáváním známek v některých předmětech do Školy OnLine
Učitelé mají povinnost zadávat známky do Školy OnLine do 14 dnů. Školní řád
bude s platností od 1.1.2015 změněn s tím, že známky budou muset být zadány
nejdéle do týdne.



problematika rozdělování žáků v 6. ročníku do volitelných předmětů
Podle mínění některých rodičů je nerovnocenné rozdělení žáků při volbě
volitelných předmětů - žáci 5. ročníku jsou podle prospěchu rozděleni v 6., 7. a
8. ročníku do volitelných předmětů „Výpočetní technika“ a „Pracovní činnosti“
podle prospěchu (polovina s lepším prospěchem do VT, druhá polovina do PČ).
Odůvodnění - ve volitelném předmětu „Výpočetní technika“ je náročné učivo
pro některé slabší žáky.
„Je možná změna v zařazení?“ – „Ano, od pololetí je možné na žádost rodičů
přeřadit žáka do druhého volitelného předmětu.“ V případě neprospěchu pak již
nelze zpět – až v dalším školním roce, nutné opravné zkoušky.



možnost změny termínu lyžařského výcviku
V 7. ročníku proběhne lyžařský výcvik začátkem března. Dotaz rodičů:
„Je možné z důvodu nevhodných lyžařských podmínek zajistit jiný termín?“
Odpověď: „V předchozích letech byly vždy vhodné podmínky pro lyžování,
navíc se termín zajišťuje 1 rok dopředu. Škola přispívá žákovi na lyžařský výcvik
částku 500,- Kč. Termín zůstává nezměněn.“



rodiče žáků 8. ročníku mají zájem, aby předmět „Fyzika“ nebyl zařazen
v rozvrhu na 8. vyučovací hodinu
Pan ředitel zajistí přeřazení předmětu na dřívější vyučovací hodinu od 2. pololetí.



problematika konání vánočních trhů v klášteře
Podle mínění některých rodičů 4. B a i rodičů jiných tříd není klášter vhodným
místem k pořádání vánočních trhů – důvodem je problematické zajištění
bezpečnosti, studené prostory kláštera, nedostupnost pro některé starší občany i
maminky s kočárky.
„Je možné pořádat trhy v prostorách školy, které jsou vhodnějším místem?“Odpověď: „Podle výsledků ankety je většina dotázaných rodičů spokojena
s umístěním trhů v klášteře, k dispozici bude jedna vyhřívaná místnost, trhy
proběhnou i v letošním školním roce v prostorách kláštera.



rozdělení žáků 4. ročníku do tříd 4. A, 4. B
V třídě 4. B jsou narušeny kamarádské vztahy některých dětí – propadávání žáků
z vyššího ročníků do třídy 4. B.
„Bude možné v budoucnu zařadit neprospívající žáky z vyššího ročníku do třídy
4. A?“ Odpověď: „Ano“

5. Závěr: Zápisy ze zasedání Školské rady v Chotěšově budou umístěny na webu školy
v hlavní nabídce – Pro rodiče.

V Chotěšově dne 18. 11. 2014

zapsala: Mgr. J. Koubková
(zástupce z řad pedagogů)

