Zápis z jednání školské rady dne 25. 9. 2018
Přítomny:

Ing. M. Pipková
Mgr. A. Drábková
Mgr. M. Koťátková
Bc. J. Kubánková
Mgr. Z. Badová
R. Bašová

Omluveny:

Ing. Hošková
Mgr. A. Slavíková
E. Najmonová

Program:
1. Přivítání
2. Zpráva Ing. Pipkové o činnosti ZŠ ve školním roce 2017/2018
- rekonstrukce tělocvičny - podlahy o letních prázdninách 2017/2018
- výměna těsnění v atriu školy
- rozšíření parkovacího prostoru u ZŠ
- schválena dotace na dopravu dětí na plavání pro 2. a 3. ročníky
- schválena dotace na obědy pro 10 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin
- evropské dotace – „Šablony II“ - personální podpora (školní speciální
pedagog, školní asistentky ve ŠD)
- vzdělávání pedagogických pracovníků
- čtenářský klub
- doučování (Čj, Aj, M)
- tandemová výuka (ve 3. A, 4. A)
- celková finanční dotace je ve výši 1.614.330,- Kč
- úprava organizačního řádu školy: žáci nenechávají učebnice a učební
pomůcky ve školní lavici
- členové rady navrhují udělit výjimku pro žáky 1. stupně
- úprava organizačního řádu školy: zákonní zástupci mají právo nahlédnout ve
škole do písemných prací svých dětí (práce neodnášejí domů)
- možnost účasti na celoškolním projektu „Zázraky přírody“
- Vánoční jarmark – k prodeji výrobky žáků ZŠ v prosinci 2018 na náměstí
v Sobotce
- pokračují další projekty: „Děti dětem“
„Žijeme zdravě“
- termíny třídních schůzek 2018/2019:
20.11.2018 třídní schůzky
8.1.2019
konzultace
25.4.2019 třídní schůzky
30.5.2019 konzultace
- zápisy do prvních tříd – 9. – 10. 4. 2019

- SCIO testy pro 9. ročníky - podzim 2018
- SCIO testy pro 5. – 7. ročníky - jaro 2019
- ČŠI vybrala ZŠ Sobotka pro testování v dopravní výchově – 6. ročník
- od října 2018 k dispozici zájmové kroužky (keramika, florbal, sportovní kroužek,
výtvarný kroužek, mažoretky, keramický kroužek pro 2. stupeň, angličtina,
sportovní hry, atletika pro nejmenší, šachy, stolní tenis)
- pod záštitou ČVÚT otevřen zájmový kroužek „Věda nás baví“
- v září 2018 proběhly úspěšně sportovní soutěže v atletice a přespolním běhu
- 24. – 25. 11. 2018 – sportovní víkend s olympioniky na stadionu a v tělocvičně ZŠ
- naplánován příměstský tábor o letních prázdninách (srpen 2019)
- ZVEME NA otevření naučné stezky v Sobotce 25. 10. 2018 v 16:00 – slavnostní
otevření
- 27. 10. 2018 odhalení památníků legionářů
3. schválení výroční zprávy
4. Naplánování dalšího termínu schůze ŠR – červen 2019
5. Ukončení ŠR

V Sobotce dne 25. 9. 2018
Vypracovala: M. Koťátková

