Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Oslavická 1800/20
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:

9. května 2019
třída č. 39, ZŠ Oslavická 1800/20, Velké Meziříčí
Mgr. Věra Dvořáková, Mgr. Marta Muchová, Mgr. Barbora Rösslerová,
Martina Valičková, DiS., Mgr. Eva Bednářová, Josef Komínek, Mgr.
Hana Koudelová

Nepřítomni: Program:
1. Akce školy
Mgr. Věra Dvořáková seznámila přítomné členy školské rady s akcemi, které se konaly
v proběhu školního roku.
Žáci 8. a 9 tříd v rámci Volby povolání navštívili v únoru 2019 SPŠ v Třebíči.
Žáci 6. tříd se zúčastnili gastro soutěže na místní Hotelové škole a obsadili všechny 3
stupně vítězů. Pro žáky 8. tříd proběhly kurzy první pomoci za účasti Červeného kříže
a ZZS. V dubnu přijeli na školu Pohodáři z Pelhřimova. Proběhlo spoustu sportovních
akcí. Za vyzdvižení určitě stojí umístění našich žáků v celostátním kole házenkářů a
soutěže ve vybíjené. Žáci II. stupně navštívili divadelní přestavení Divá Bára, které
pořádal divadelní spolek Ikaros, proběhl karneval, který připravily žáci 5. tříd.,
mikulášská nadílka, 3D svět, Srdíčkový projekt – Máj lásky čas a spoustu jiných akcí.
Žáci 8. a 9 tříd navštívili Švýcarsko a v průběhu června je čeká výlet do Anglie.
V květnu čeká žáky školy artistická show.
2. Školní jídelna
Od 1.4.2019 nabízí školní jídelna ve dnech úterý, středa a čtvrtek výběr ze dvou
hlavních jídel. Obědy je možno objednat po internetu nebo přímo ve školní jídelně
prostřednictvím speciálního čipu.
3. Webové stránky školy
Na KrÚ byla podána žádost o dotaci na nové webové stránky školy. Vizí školy je, že
by tyto webové stránky začaly fungovat v září 2019.
4. Zápis do I. tříd
Dne 12.4. 2019 proběhl na naší škole zápis do I. tříd. K zápisu se dostavilo 48 dětí.
Z tohoto počtu je 6 odkladů a další 2 děti na školu nenastoupí z důvodu stěhování.
V roce 2019/2020 tedy nastoupí do I. tříd 40 dětí.

5. Edookit
Škola začala využívat systém Edookit. Od 1.9. 2019 budou známky zapisovány pouze
do tohoto systému. To platí pro žáky 5. až 9. tříd. Ty už nebudou mít obvyklé
žákovské knížky, pouze žákovské průkazy, které budou sloužit pro sdělení školy a
omluvenky. Pro žáky 1. až 4 ročníku budou žákovské knížky zachovány.
6. Podpora společného vzdělávání
Byla podána žádost o dotaci na podporu společného vzdělávání „Šablona II.“ Tyto
finanční prostředky budou použity na podporu integrace, podporu vzdělávání studentů,
na vybavení školy ( renovace knihovny,….)
Od 1.9.2020 bude zavedena jedna vyučovací hodina anglického jazyka již pro žáky I.
tříd.
7. Změna školního a klasifikačního řádu
Na zasedání školské rady byl dne 9.5.2019 schválen dodatek č.1 ke Školnímu a
klasifikačnímu řádu.

Zapsala: Martina Valičková, DiS.
14.5.2019

