Základní škola Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy
Zápis z 4. zasedání Školské rady
ze dne 12. 6. 2019
Přítomni:
zástupci školy:

hosté:

Mgr. Dirrová
Mgr. Dobešová
p. Kozáková
p. Čermák
p. Bačovská
p. ředitelka ZŠ Mgr. Kašparová

Omluveni:

Ing. Urbánek, Ph.D.

zástupci zřizovatele:
zástupci rodičů:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projekt ROZVOJ ZŠ BRNĚNEC
Projekt OVOCE DO ŠKOL
Stavební úpravy v obou budovách školy (plán oprav na prázdniny)
Školní a mimoškolní akce ve školním roce 2018/2019
Výsledky přijímacího řízení na SŠ
Výsledky šetření ČŠI
Ostatní

1. Projekt ROZVOJ ZŠ BRNĚNEC
- byl po 2 letech úspěšně ukončen
- od října poběží nový projekt „šablony II“ (zaměřený opět na inkluzi, cizí jazyky)
- součinnost se škol. poradenským pracovištěm
2. Projekt OVOCE DO ŠKOL
- ovocné balíčky, ale také mléčné výrobky, dostávají letos pravidelně i žáci 2. stupně (velmi
se osvědčilo – projekt bude pokračovat)
3. Stavební úpravy
- budova ZŠ Mor. Chrastová 100: během jarního období proběhla ve všech třídách výměna
linoleí. Během letních prázdnin budou vymalovány chodby a 9. třída.
- budova ZŠ Brněnec 28: je plánována rekonstrukce toalet
4. Školní a mimoškolní akce ve školním roce 2017/2018
Během školního roku byl kladen velký důraz na enviromentální výchovu (sběr papíru, bylin,
nebezpečného odpadu).
Uskutečnil se zájezd na představení do divadla Radost v Brně, do polské Osvětimi a 5tidenní
zájezd do Anglie. Probíhaly přírodovědné exkurze, návštěva knihovny, beseda se
spisovatelem Šanderou a beseda o gamblerství. Všeobecný přehled i fyzická zdatnost žáků

byla rozvíjena mimo výuku (Punkevní jeskyně, Bongo Brno, laser game, VIDA centrum) i na
školních výletech (jednodenní pro 1. stupeň, vícedenní pro 2. stupeň)
Účast na soutěžích:
- sportovní (atletické, florbal, kopaná, vybíjená)
- matematické (MATÝSEK, MATES, Pythagoriáda, Klokan)
- přírodovědné (biologie)
- výpočetní technika
- technické dovednosti
- výtvarné
- recitační, pěvecká a taneční
Projektové dny:
Den bezpečnosti a cyklistiky
Žáci 1.- 6. ročníku se podrobně seznámily s vybavením policejních aut, jízda zručnosti.
Den Země
Třídění odpadů, prostředí v okolí školy.
Mediální den
Den otevřených dveří
Sobotní návštěva školních budov pro rodiče a občany Brněnce a okolních vesnic, vánoční
dílničky.
5. Výsledky přijímacího řízení na SŠ
Všichni vycházející žáci byli přijati v 1. nebo 2. kole PZ, 9 žáků z 18 odchází na učební
obory, ostatní budou studovat čtyřleté obory s maturitou.
Při volbě studia opět pomohl žákům výrazně projekt TECHNOHRÁTKY.
6. Výsledky šetření ČŠI
Šetření navazovalo na listopadové testování žáků 8. ročníku v oblasti přírodních věd.
Inspektoři byli přítomni výuce M, CH, F, Př a Z na 2. stupni. Výstupy z tohoto šetření jsou
velmi dobré.
7. Ostatní
-

personální změny ve šk. roce 2019/2020 (informovala řed. školy)
kurzy plavání na 1. stupni již od 1. ročníku
příprava budoucích prvňáčků - možnost navštívit edukační hodinu
nové financování regionálního školství

V Moravské Chrastové 12. 6. 2019
Zapsala: Mgr. Šárka Dirrová

