Základní škola Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy
Zápis z 3. zasedání Školské rady
ze dne 5. 12. 2018
Přítomni:
zástupci školy:
zástupci zřizovatele:
zástupci rodičů:
hosté:

Mgr. Dirrová
Mgr. Dobešová
p. Kozáková
Ing. Urbánek, Ph.D.
p. Bačovská
p. Čermák
p. ředitelka ZŠ Mgr. Kašparová

Program:
1. Školní řád, Klasifikační řád, Řád školní jídelny
2. Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
3. Vybavení a opravy v budově Mor. Chrastová 100 a ve školní jídelně
4. Práce ŠPP, inkluze
5. Projekt EU Rozvoj ZŠ Brněnec
6. Revize a kontroly na ZŠ Brněnec
7. Projekt OVOCE DO ŠKOL
8. Činnost školy (testování, školní akce)
9. Různé

1.

Školní řád, Klasifikační řád, Řád školní jídelny

Všichni členové školské rady byli seznámeni se školním, klasifikačním řádem a řádem školní
jídelny.
2. Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
Předložena Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

3. Vybavení a opravy
- budova ZŠ Mor. Chrastová 100: v době letních prázdnin proběhla generální rekonstrukce
chlapeckých toalet v 1. patře. Byly vymalovány kabinety a kmenová třída 6. ročníku. Ta byla
vybavena novým nábytkem, nové je i osvětlení v 6. a 8. ročníku. Plánují se opravy podlah
postupně ve všech třídách.
V jídelně došlo k výměně konvektomatu.
4. Práce školního poradenského pracoviště
Již třetí rok pracuje na škole Školní poradenské pracoviště. Poradenské služby zabezpečuje
výchovný poradce, metodik prevence a pedagog pro I. stupeň. Hlavním úkolem školního

poradenského pracoviště je i nadále poskytování poradenských a konzultačních služeb pro
žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Dobrá je spolupráce s PPP v Ústí nad Orlicí. ŠPP
se zaměřuje především na práci se žáky s PO (metodická pomoc vyučujícím, spolupráce s
rodiči)
5. Projekt EU – Rozvoj ZŠ Brněnec
V rámci tohoto dvouletého projektu jsou opět podpořeni žáci ohrožení školním neúspěchem a
z nepodnětného prostředí. Probíhá doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Na 1.
stupni s dětmi pracuje školní asistent.
6. Revize a kontroly na ZŠ Brněnec
Ředitelka školy Mgr. Kašparová seznámila členy ŠR s výsledky kontroly BOZP, která proběhla
koncem listopadu.
7. Projekt OVOCE DO ŠKOL
Tento projekt funguje již několik let. Úspěšně už i na 2. stupni. Žáci pravidelně dostávají ovoce
a mléčné výrobky. Ve školní jídelně mají děti možnost využít ovocné a zeleninové bary.
8. Činnost školy
V letošní školním roce už proběhla 2 testování: Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání (pod
záštitou ČŠI) a testování SCIO.
Pokračují také TECHNOHRÁTKY, žáci se zúčastňují různých kulturních a vzdělávacích akcí
(beseda o gamblerství, návštěva Prahy, přírodovědný program ve Vida centru v Brně, brněnské
památky)
9. Různé
-

personální změny
výstavba nové tělocvičny
plánování oprav ve školní jídelně

V Moravské Chrastové 5. 12. 2018
Zapsala: Mgr. Šárka Dirrová

