ŠKOLSKÁ RADA 2014/2015
Zápis č. 2 ze zasedání Školské rady konané dne 28. 4. 2015
Přítomni (8):

Mgr. M. Bury, Mgr. Z. Buchtelová, Ing. M. Gavlas, Mgr. I. Konečná, Bc. S. Mimrová,
Bc. J. Matuška, Bc. I. Danielová, M. Koňaříková

Omluveni (1): M. Tonhauser
Hosté:

ředitel školy Mgr. R. Mrosek

1. Přivítání a představení nových členů, volba předsedy Školské rady
- přivítání nových členů za zřizovatele – město Javorník: Mgr. I. Konečná, Bc. S. Mimrová,
M. Tonhauser - omluvený
- volba předsedy – jednohlasně zvolena předsedkyní Školské rady Bc. I. Danielová
2. Představení nového ředitele školy
- od 1. 1. 2015 vykonává funkci ředitele školy Mgr. Roman Mrosek
3. Zápis do 1. ročníku – budoucí 1. třídy
Pan ředitel seznámil všechny přítomné s průběhem zápisu dětí do 1. ročníku. Do budoucího
1. ročníku by mělo nastoupit přibližně 50 žáků, kteří budou rozděleni do dvou tříd. Třídními
učitelkami by se měly stát Mgr. Jana Dzubáková a Mgr. Michaela Rychlá.
4. Seznámení s aktuálními problémy školy
Pan ředitel všechny informoval o nejnaléhavějších problémech školy:
- počet žáků v 8. třídách a jejich eventuální spojení v příštím 9. ročníku
- financování asistentů pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky
- opravy a rekonstrukce některých částí školy (střecha a klimatizace sportovní haly,
rekonstrukce budovy školních dílen, výměna oken a opravy fasády na hlavní budově a
budově kláštera…)
5. Testování žáků
Zástupce ředitele Mgr. M. Bury informoval o proběhnuvším podzimním testování žáků 9.
ročníku, které bylo mimo jiné iniciováno také předchozím zasedáním Školské rady v říjnu
2014. Žáci 9. ročníku byli již druhým rokem testováni společností SCIO. Žákům bylo vydáno
individuální hodnocení, které zpravidla korespondovalo se vzdělávacími výsledky žáků ve
škole. Zpracování výsledků za celý 9. ročník probíhá a bude zveřejněné ve výroční zprávě.
Snahou školy bude také provést srovnání se školami našeho okresu.
Další testování stejných žáků nás čeká v květnu (jedná se o inciativu ČŠI).
6. Diskuse
Proběhla krátká diskuse k vybraným bodům.
V Javorníku 30. 4. 2015

Zapsal: Mgr. Marek Bury

