Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Plumlov, Rudé armády 300, 798 03 Plumlov
Datum konání: 3. září 2018
Přítomni: Pavel Švestka, Alexandr Bureš, MUDr. Hana Růžičková, Mgr. Tomáš Polák,
Mgr. Blanka Vlachová, Radek Bureš, Mgr. Simona Zapletalová
1. Všechny přítomné přivítala Mgr. Simona Zapletalová. Jelikož ve Školské radě při
ZŠ Plumlov skončila paní Zdeňka Růžičková, byli členové rady seznámeni
s výsledkem doplňovacích voleb. Novou členkou rady je MUDr. Hana Růžičková.
2. Ředitelka školy Mgr. Simona Zapletalová seznámila členy s novinkami pro školní
rok 2018/2019:


změna ve složení pedagogického sboru:
odchod do důchodu: Dagmar Zapletalová, Eva Frélichová
odchod na jiné pracoviště: Petry Schwarzové
odchod Zdeňka Nováková
příchod: Mgr. Ivana Volčková – TV, PŘ, Z,
příchod: Mgr. Kateřina Mlčochová – NJ, ČJ, Z
příchod Libuše Kurková – asistent pedagoga



počet žáků na ZŠ pro tento školní rok: 299, 13 tříd



třídnictví v 8.B třídě přebírá Mgr. Kateřina Mlčochová



na škole působí celkem devět asistentů pedagoga



během prázdnin došlo k výmalbě staré budovy, nákupu nových tabulí,
vzniklo čisticí centrum v učebně VV a hrací koutek na prvním stupni



změny v ŠVP – nabídka volitelných předmětů pro sedmý a devátý ročník,
výuka anglického jazyka od první třídy (1 hodina týdně)



čipový systém – zkušební provoz do konce září, od října začnou rodičům
chodit informace o příchodu a odchodu, jeden čip na vstup i na oběd, cena
200,- Kč, čip žákům zůstává, díky kompatibilitě možné použít na SŠ



pokračování projektu Women for women – obědy zdarma pro sociálně
slabé žáky (12 žáků),



Společně pro děti do škol – pomoc sociálně slabým žákům (např.
s úhradou kroužků)



podána žádost o finanční dotaci na dopravu do plavání,



nabídka kroužků: nově gymnastika



nabídka nepovinného předmětu náboženství – pan Barbořák



Školní ples – pořádá ZŠ Plumlov, Klub rodičů při ZŠ Plumlov, termín 23.
listopadu.



novinky Školního řádu: dodatek týkající se čipového systému



od září jsme začali realizovat projekt ESF – Podpora ZŠ Plumlov formou
zjednodušeného vykazování. Na projekt škola získala 1 302 662 Kč – na
škole vzniknou čtenářské kluby, klub deskových a logických her,
konverzace v anglickém jazyce



návrh na nové financování regionálního školství – zatím o rok odloženo

3. Školská rada schválila ŠVP, Školní řád, Pravidla hodnocení vzdělávání žáků
(klasifikační řád-slovní hodnocení)
4. Ředitelka školy Mgr. Simona Zapletalová přednesla Výroční zprávu za školní rok
2017/2018.
5. Diskuse


organizace Školního plesu



přijímací řízení



zmírnění „pamlskové vyhlášky“



zpracováváme projekt na rekonstrukci budovy, výzva by měla vyjít na
přelomu září a října

Zápis vypracoval Tomáš Polák dne 20. září 2018.
Předseda Školské rady při ZŠ Plumlov Pavel Švestka

______________
podpis

