Zápis ze školské rady č. 3
ZŠ a ZUŠ Zliv

Ze dne: 11. 6. 2018
Zúčastnění: p. Režný, p. Šmíd, pí Bráchová, pí Hrdinová, pí Dušková,
pí Burcevová, pí Skoblíková
Řád družiny
 Úpravy v datu podání přihlášky dětí do družiny a místem podání
přihlášky s platností od 12.6.2018.
Změny odsouhlaseny všemi členy
Školní řád
 Osobní šatní skříňka a placení čipu k osobní šatní skříňce žáka
 Používání mobilních telefonů ve škole
 Důtky ředitele školy
Školní řád je umístěn na nástěnce školy a na www.zszliv.eu.
Změny odsouhlaseny všemi členy.
ZUŠ
 Řád ZUŠ nezměněn
 Změny v datu podání přihlášek dětí do ZUŠ z důvodu předchozích
organizačních a úvazkových komplikací.
 Změny v datu platby za lekce v ZUŠ. Běžný termín do 15.6.2018,
možná dohoda s rodiči na jiném termínu.
Školní vzdělávací program
 Kurz společenského tance zrušen
 Volitelné předměty od 7. ročníku – domácnost, ekonomika a sportovní
hry
 Dle požadavku školní inspekce dopsán program učiva matematiky
pro 1. a 2. ročník
 Občanská výchova 9. ročník – zařazena kapitola Vztah člověka a státu a
seznámení s různými světovými náboženstvími
 9. ročník Péče o dítě v ranné fázi života
Všechny změny schváleny všemi členy.
Elektronická peněženka
 Návrh pí Bráchové pro zařízení fondu či elektronické peněženky
pro drobné výdaje tříd. Důvod – zjednodušení organizace při výběru
peněz za divadlo apod.
 Zjištění možností v novém školním roce

Krytý kolostav
 Návrh pí Hrdinové pro zajištění krytého kolostavu u ZŠ 1. stupeň.
Důvod – děti ZŠ si ukládají kola do kolostavu MŠ.
 Bude projednáno
Cambridge angličtina
 Nabídka soukromé firmy z ČB k přípravě žáků ke zkouškám z angličtiny
 ZŠ nenese zodpovědnost
 Bližší informace v září
Personální změny
 Ředitel školy informoval radu o personálních změnách ZŠ
 Spojení stávajících sedmých ročníků

PLÁNOVANÉ AKCE:
Šatní skříně
 Projekt výroby šatních skříněk pro 2. st. je připraven. Náklady přibližně
2,5 milionu Kč.
Jazyková laboratoř
 Připravuje se
Vjezd do areálu
 Starosta města přislíbil úpravu vjezdu do areálu ze Školní ulice vč.
úpravy prostoru pro popelnice během letních prázdnin 2018
Školní jídelna
 Možnost výběru ze dvou jídel. Pokud méně než 30 přihlášených jídel
jedné varianty, jídlo se nevaří pro vysoké náklady.

Zapsala M.Skoblíková

