ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ŠR ZE DNE 24. 5. 2018 V 18:00 HOD.
Přítomni:
Hana Dočkalová, Michaela Dvořáková, Jaroslav Chytil, Eva Kvítková, Simona Svozilová, Jan
Zdráhal, Stanislav Denk
Omluveni:
Josef Linek, Alena Ostřanská
Přizván:
ředitel školy Tomáš Jurka
Zasedání svolala předsedkyně ŠR Hana Dočkalová.
Program:
1. Úvod;
2. rozprava nad zprávou ČŠI;
3. probíhající stavební práce v budově školy;
4. GDPR;
5. poděkování končícím členům ŠR;
6. diskuze;
7. prohlídka staveniště nových učeben ZŠ, prohlídka prostor budoucích šaten.
ad 1.

Přivítání členů ŠR a pana ředitele, úvod, seznámení s programem.

ad 2.

Zpráva ČŠI je zveřejněna na stránkách školy. Inspekce byla velice důkladná a zaměřila se
na veškeré aspekty školní činnosti. Závěr ČŠI byl kladný, jediná výtka byla k provoznímu řádu
ŠJ, nedostatky byly odstraněny. Velice kladně byly zhodnoceny vztahy a komunikace
mezi učiteli a žáky.

ad 3.

Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím v budově školy byla se svolením MŠMT upravena
organizace školního roku, který byl ukončen 15. 6. 2018. Ve škole probíhá zároveň několik
stavebním akcí. V suterénu se dokončují šatny se skříňkami, přistavuje se nový vstup pro
žáky. Z bývalých šaten vznikají dvě nové učebny a z části chodby sklad. Za provozu školy
proběhla rekonstrukce vodovodu a odpadů v západním křídle školy. Probíhá také
rekonstrukce podlahy v učebně fyzika – chemie, výměna desek na lavicích. Nové budou oba
kabinety přiléhající k této učebně.

ad 4.

Rodiče žáků souhlasili se zpracováním osobních údajů svých dětí navštěvující ŽS ve Velkém
Týnci.

ad 5.

Členové ŠR, kteří mají děti v devátých ročnících, končí ve své funkci ve ŠR. ŠR se rozloučila
a poděkovala za práci Simoně Svozilové a Josefu Linkovi.

ad 6.

Diskuze byla věnována výsledkům přijímacích řízení a státních maturit. Rozprava se vedla nad
školským systémem ČR a integrací.

ad 7.

Na závěr bylo možné nahlédnout do nových šaten v suterénu školy a do vznikajících tříd
v bývalých šatnách.

Konec:
18:45 hodin
Zapsal:
Jan Zdráhal

