
Zápis z 12. Zasedání ŠR 29.4.210 
Omluveni: pí Hůlová, Ing.  Villner, Mgr. Tuček 
Host: Mgr. Kaurová 
 

Informace o běžících projektech: 

 Čtení a psaní s porozuměním - Mgr. Čechová – v rámci projektu byla pořízena interaktivní 
tabule (150tis.) a další materiální výhody, kantoři z 1. Stupně - region Střední čech – 7 učitelů 
z naší školy – musí učit 2 roky, předávání informací mezi učiteli, ukončeno certifikátem. 

 Na přelomu roku bylo pořízeno dalších 6 interaktivních tabulí – 2ks – investiční fond, 4 ks 
z fondu na učebnice (300000,- Kč). Proběhlo školení k používání. 

 Jarní trhy: výtěžek cca 8500,- Kč Vánoční trhy: výtěžek cca 10 000,- Kč – nyní v rezervním 
fondu. 

Výtěžek z jarního fondu –děti by chtěli sítě, ale tělocvikáři by potřebovali míče. Projekt prevence proti 
kriminalitě  -možnost nákupu pomůcek pro přírodopis, dějepis, zeměpis, výchova k občanství. 

 Interaktivní učebnice (cca 5000,- Kč) – pro 1. Stupeň - slabikář, živá abeceda, prvouka 1-3 
Budou se kupovat učebnice pro 2. St 

 Projekt „oleje“ – běž  a poběží dál – spíše výchovný účinek (ale nějaké peníze za to přijdou). 

 Školní program „tvořivá škola“ – vytvořit skupinu 25 ředitelů škol + zástupce z inspekce a 
ministerstva – pracovní skupina – pak podání projektu sebehodnocení žáků prostřednictvím 
činnostního učení. 

Projednání rozpočtu školy na rok 2010  
Jiná analytika účtování 
Čtvrtletní kontroly a rozbory od zřizovatele – pozdržování dotací (měsíčních) 
Oprava schodiště před internátem 
Výmalba pavilonu C, částečně i podlahová krytina 
Teklo do Biosky o to bude částka na výmalbu snížena 
Oprava střechy Biosky (žádost o navýšení částky) 
Tiskárny, papír, barvy do tiskáren 

Změna školního vzdělávacího programu 
Nové pokyny k sexuální a etické výchově –musí se zapracovat 
Obsahově se nic nemění, pouze přesun učiva mezi ročníky 

Zápis do 1. tříd  
 zaměření s výukou angličtiny – 4 třídy (velký zájem) – 1hod. angličtiny napříč předměty (CLIL) – 
problém je velká část žádostí o odklad 
2x anglické třídy 
1x klasika 
1x logopedie 
Ruší se třídy se zaměřením na sportovní gymnastiku (nepovinná hodina sportovní gymnastiky) 

Změna ve výuce plavání  

 od 1.9. dochází k omezení (budou plavat pouze žáci  2. ročníků) 
Důvody: finanční (povinnost plně hradit) 20 hodin 1.500,- Kč 
Hledání nových cest, týdenní soustředění a různé… 



Informace ze schůze občanského sdružení. 
 Na zřizovatele – problém s osvětlením (přesný popis místa) – ulice Prokopa Velikého a mezi 

školami 
Úkol pro školskou radu (pan Neumann pošle mapku do st. 5.5. – Žertová dopis do 15.5.) 

 Požadavky na větší pravomoci na přerozdělení  financí– nebylo vyslyšeno.  Lepší vysvětlení 

jednotlivých položek – př. výzdoba školy. 

 Výše příspěvků za rodinu je min. 150,- Kč 

 Monitoring životního prostředí – propojení předmětů – fyzika, přírodopis, matematika apod. 

Nyní jsou potřeba finance na  měřáky “ částka cca  4000,- Kč 

 

 


