Zápis ze zasedání Školská rady ZŠ Hudcova 35, Brno-Medlánky
ze dne 27. 8. 2019

Přítomni:

Mgr. Ivo Šmarda
MUDr. Pavla Grycová
Mgr. Kateřina Bukovjanová
Ing. Mgr. Antonín Všetička
Mgr. Pavla Buličková - Procházková

Omluvena:

Mgr. Jaroslav Tesař

Hosté: Mgr. Jakub Cimala – ředitel ZŠ Hudcova

Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu
Projednání a schválení organizačních řádů školy na školní rok 2019/2020
Projednání a schválení vnitřního řádu ŠD na školní rok 2019/2020
Projednání dodatku č. 10 k ŠVP Otevřená škola
Projednání změn v ŠVP ŠD
Plán organizace školního roku a akcí školy na rok 2019/2020
Různé
Diskuse
Závěr

Průběh jednání:
1. Zasedání školské rady bylo zahájeno v 15:10 hod.
2. Program zasedání byl jednomyslně schválen.

3. Organizační řády školy pro rok 2019/2020 se nemění a ŠR souhlasí s jejich platností
počtem hlasů 5 – 0 – 0
4. Vnitřní řád školní družiny má změněný text v bodech 1.5. (příchod žáků vyššího ročníku do
družiny samostatně po obědě) a 1.15. (evidování žáků ve školní družině).
Schváleno počtem hlasů 5 – 0 – 0
5. Zástupci ŠR se seznámili s Dodatkem č.10 k ŠVP, který rozšiřuje nabídku volitelných předmětů
pro žáky 8. a 9. ročníků – bez připomínek
6. ŠR byla seznámena s rozšířením ŠVP ŠD o nabídku aktivit, souvisejích se zapojením školy do
projektu Šablony II
7. Pan ředitel seznámil ŠR s plánovanými akcemi ve školním roce 2019/2020, opakování
osvědčených akcí (Jarmark, zahradní slavnost, kurzy, ŠVP), novými akcemi (noc s vědou, 3x
den otevřených dveří, dvoudenní hovorové hodiny)), využití podaných grantů pro rozšíření
nabídky akcí, vzdělávání pedagogů, nabídku kroužků, tematické přednášky pro rodiče.
8. Různé:
-

Nárůst počtu žáků, plánovaný rozvoj a dostavba školy
Využití koupeného obalovače učebnic a sešitů
Výstupy z provedeného dotazníkového šetření mezi rodiči žáků
Informace o ŠVP - výběr lokalit, ceny, návraty
Díky podaným grantům budou ve dvou následujících letech zdarma některé kroužky

9. Po diskusi bylo jednání Školské rady ukončeno v 16:30
Další řádné zasedání školské rady je plánováno na čtvrtek 3. 10. 2019 v 16:15 hodin ve
sborovně školy

V Brně dne 28. 8. 2019

Zapsal: Mgr. Ivo Šmarda
předseda školské rady

