ZÁPIS
z 38. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168
ze dne 30. srpna 2017

Přítomni:

Pavla Doubková, Klára Kožíšková, Michal Popek,
Jana Ullspergerová, Petra Zímová

Host:

Jitka Krůtová (ředitelka školy)

Omluvena:

Olga Ekartová

Program jednání:
1. Zahájení
-

schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele

2. Úpravy ve Školním řádu
Práva a povinnosti žáků:
-

bod 3.1.1.c – pobývat v budově školy i v době přestávky mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním, ale vždy jen pod dohledem zaměstnance školy
v místnosti k tomu určené

-

bod 3.1.1.d – na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; v případě
pochybností o hodnocení výsledků své práce mají právo přednést své
požadavky vyučujícímu, třídnímu učiteli, případně vedení školy, a to v
uvedeném pořadí

Žáci jsou povinni:
-

bod 3.1.2.h – šetřit školní zařízení i osobní věci ostatních, hospodárně zacházet
se zapůjčenými učebními pomůckami a podle pokynů jednotlivých vyučujících
si je obalit; každé poškození majetku školy se hodnotí jako kázeňský přestupek
žáka a škola má právo vyžadovat náhradu škody v souladu s příslušnými
právními normami

Žákům je zakázáno:
-

bod 3.1.3.e – v době vyučování používat k jakýmkoliv účelům mobilní telefony,
nositelnou elektroniku, přehrávače, tablety, notebooky apod.; mobilní telefon
musí být po dobu vyučování vypnutý a uklizený, ostatní přístroje
nedoporučujeme do školy nosit (s výjimkou případů, kdy jsou na pokyn
vyučujícího využívány v hodinách)

Práva a povinnosti zákonných zástupců:
-

bod 3.2.2.b – nejpozději třetí den absence dítěte mailem, telefonicky nebo
prostřednictvím webového formuláře informovat školu o důvodu jeho
nepřítomnosti (z důvodu prevence záškoláctví doporučujeme informovat
neprodleně)

3. Úpravy v Klasifikačním řádu
Hodnocení prospěchu v průběhu roku:
-

bod 4.2.1.c – v průběhu klasifikačního období je možno využít také další
možnosti: doplněno o motivační razítka (v 1.-2. třídě)

-

bod 4.2.1.i – ve 3.-5. ročníku se nehodnotí gramatická správnost referátů

4. Úprava Školního vzdělávacího programu
-

změna v legislativě:
o doplněny očekávané minimální výstupy pro žáky s podpůrnými
opatřeními
o předmět Etická výchova zapracován do školního vzdělávacího programu
(loni byl formou dodatku k švp)

5. Práce o prázdninách
-

paní ředitelka informovala o pracích, které proběhly ve škole během prázdnin:
o klimatizace ve dvou učebnách (nástavba)
o pokládka nového lina ve třech třídách, čištění a voskování lina
v ostatních třídách
o nová tabule
o hloubkové čištění podlahy v tělocvičně a ošetření protiskluzovým
nátěrem
o oprava a zprovoznění vzduchotechniky a klimatizace v tělocvičně

6. Změny ve výuce
-

„párová výuka“ žáků 3. tř. (dvě třídy sdílí společně jednu kmenovou učebnu,
některé předměty jsou vyučovány společně – dva učitelé a asistent pedagoga)

7. Diskuse
-

p. starosta informoval o postupu prací s přístavbou (zbourání domečku
o prázdninách...)

-

prohlídka připravených tříd na nový školní rok

Zapisovatel: Jana Ullspergerová
Ověřovatel zápisu: Pavla Doubková

Termín následující schůzky: středa 4. 10. 2017 v 17:00 hodin

