Zápis z jednání školské rady
Datum: 21. 10. 2009
Místo konání: ZŠ a MŠ Křtiny – sborovna
Přítomni:
Mgr. Pavel Kellner, MUDr. Hana Kubešová,CSc., Ing. Zbyněk Drápela, Ing. Jiří Pinďák,
Lucie Matušková, Mgr. Kateřina Jelínková, Ladislava Giblová, Ing. Dagmar Bibrová
Omluveni: Eva Nevímová, Alena Jachanová,
Program jednání:
1. Zahájení školské rady– MUDr. Hana Matějovská-Kubešová,CSc.
2. Výroční zpráva školy –Mgr. P. Kellner
3. Vlastní hodnocení školy–Mgr. P. Kellner
4. Činnost školy v novém školním roce –Mgr. P. Kellner
5. Různé – MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc.
Průběh jednání:
1. Zahájení a seznámení s programem – MUDr. Hana Matějovská-Kubešová,CSc.
2. Výroční zpráva školy 2008/2009 – Mgr. P. Kellner,
V roce 2008/2009 došlo k poklesu žáků na 130, na 1 učitele je 13 žáků, došlo ke
snížení počtu strávníků udržení na 130, kapacita předškolního oddělení ZŠ a MŠ je
naplněna na maximální počet žáků na 25, oddělení školní družiny je rovněž plně
využito, 25 žáků. Poplatek v tomto roce na 1 dítě v MŠ činil Kč 200,Škola pokračuje ve vzdělávacích programech ŠVP PV Nepřestáváme žasnout a ŠVP
ZŠ Škola v přírodě a příroda ve škole. Poslední ročníky na I. stupni i II. stupni se
vzdělávají podle vzdělávacího programu Základní škola.
Bylo dokončeno reklamační řízení s firmou REKO na opravu střechy, která je nyní již
opravena.
Další podrobnosti o činnosti školy jsou zveřejněny na www.zsktiny.cz
3. Autoevaluce školy–Mgr. P. Kellner
Došlo ke změně Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Vlastní hodnocení školy má
probíhat za tři předchozí období nikoliv za dvě, jak tomu bylo v předcházejícím
období.
první etapa pracovníci školy – je provedena a projednána s pracovníky školy,
druhá etapa – žáci školy byla v měsíci červnu, projednání bude následovat
třetí etapa – rodiče bude provedena.
4. Činnost školy v novém školním roce
Učitelský sbor byl posílen o dva nové pedagogy - učitele pro anglický jazyk a český
jazyk, odešla vyučující českého jazyka a na naší škole působí pouze na jako externista
na výtvarnou výchovu
5. Různé
Provozní doba oddělení PV (MŠ) - Mgr. P. Kellner
Na základě dotazníků pro rodiče a vyhodnocení možností úvazků pracovníků školy
bude od 1. listopadu 2009 změněn provoz MŠ na 6.30-16.30h
Provoz školní družiny - Mgr. P. Kellner
Na základě dotazníků pro rodiče nebude provoz školní družiny změněn 11.30-16.30h
Nový kroužek na škole - MUDr. Hana Matějovská-Kubešová,CSc.
Kroužek bude probíhat od 6.30-7.30h pro mladší žáky z I. stupně
Oslava 17. listopadu - MUDr. Hana Matějovská-Kubešová,CSc.
Škola aktivně podpoří akce pořádané obcí, které se uskuteční 16. listopadu v 18.00h

Závěr:
1. ŠR schvaluje Výroční zprávu školy za rok 2008/2009.
2. ŠR bere na vědomí změny Vyhlášky o vlastním hodnocení školy .
3. ŠR projednala provoz PV (MŠ) a ŠD.
Zapsala: Ladislava Giblová

