Zápis schůze Školské rady č. 1/ šk. rok 2018/2019

ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno
VI. ulice 165, 273 07
Schůze dne 28.8. 2018
Přítomní: pí. Maříková, pí. Svatošová, p. Feřtek, p. Suchý, p. Kaiser
Omluveni: pí. Černá
Hosté: ředitelka školy pí. Krchová, učitelka pí. Hálová Stanislava

Program schůze:
1. Inkluze jako součást ŠVP
2. Vyhodnocení úkolů z předešlé ŠR
3. Nový školní řád, Školní vzdělávací program, Výroční zpráva a jejich schválení
4. Diskuze
Zpráva:
1.

Školské radě byla přiblížena problematika Inkluze jako součásti školního vzdělávacího
programu. Paní Hálová přehledně vysvětlila členům školské rady obecné cíle inkluze a jak
jich dosáhnout během výuky na ZŠ Vinařice.

2.

ŠK. rada byla seznámena s vyřešením problému oplocení v Mateřské školce. Paní
Ředitelka poptá dodavatele na zhotovení stinného místa pro odpolední pobyt dětí a
pedagogů na zahradě Mateřské školy. Dále poptá výrobu podobného pískoviště, jaké
v současnosti užívají děti na zahradě Mateřské školy. Toto pískoviště nahradí staré
zničené pískoviště v západní části školní zahrady. Renovace sociálních zařízení v Mateřské
škole se odsouvá do doby, až se někdo přihlásí do výběrového řízení, které vypsal
zřizovatel. Kabinet chemie a fyziky v Základní škole bude renovován od půlky září tohoto
roku.

3.

Paní ředitelka seznámila Školskou radu se změnami ve Školním řádu, doplnila výklad paní
Hálové k úpravě Školního vzdělávacího programu a předložila Výroční zprávu doplněnou
fotografiemi z oprav a renovací provedených v tomto roce v ZŠ a MŠ. Školská rada
projednala Školní vzdělávací program a schválila Školní řád, jehož součástí jsou Pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků a schválila Výroční zprávu školy za rok 2017/18.

4.

Diskuze probíhala na téma spolupráce rodičů, školy a obce na budoucím rozvoji školy
a školky ve Vinařicích. Paní ředitelka seznámila Školskou radu s návrhem na
přestěhování staré družiny do prostor současné obecní knihovny tak, aby byly obě
družiny mimo hlavní budovu školy, kde občas dochází k rušení odpoledního
vyučování.
Případné přestěhování Obecní knihovny do prostor po zdravotním středisku na
Obecním úřadu budou diskutovat zástupci Obce (p. Feřtek a p. Suchý) se
zřizovatelem. V těchto prostorech by se mohli setkávat žáci s místními seniory a třeba
jim pomáhat s novými technologiemi pro komunikaci. Došlo by tak k dalšímu
propojení činnosti školy s obyvateli obce.
Opět byla řešena nedostatečná kapacita školní tělocvičny, která je zařízena spíše pro
gymnastiku a svými rozměry nedovoluje hraní míčových her. V této souvislosti padl
dotaz, zda by Obec nenechala nainstalovat pevné branky na Obecním hřišti, kde by si
mohly děti zahrát různé míčové sporty i ve svém volném čase.
Došlo i na diskuzi o možném odkoupení pozemků pod fotbalovým hřištěm obcí a
stavby „ Kulturně – sportovního střediska“, které by poskytlo spoustu využití stále se
zvětšující obce Vinařice.

Zapsal: Michal Kaiser

