Zpráva o činnosti školské rady
zřízené u Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková
organizace

za kalendářní rok 2016
Dle č. 8 jednacího řádu školské rady školská rada informuje nejméně jednou ročně zákonné zástupce
nezletilých žáků, školy, pedagogické pracovníky škol, ředitele školy a zřizovatele o výsledcích své
činnosti za uplynulé období.
V roce 2016 proběhla 3 jednání školské rady.
10.02.2016

Projednání a vyjádření souhlasného stanoviska k návrhu dodatku č. 4 Školního
vzdělávacího programu, nabývajícího platnosti 11.2.2016, týkajícího se doplnění bodů
do ŠVP:
 Při absenci větší než 30 % v daném předmětu bude žák přezkoušen za celé pololetí
formou písemné práce, která se bude zakládat. Výsledná známka se připočítává
k pololetní známce. V případě, že žák nezvládne učivo této písemné práce
minimálně na 25 %, znovu ji opakuje. Úspěšný je od 25 %. V případě, že ani poté
neuspěje, je mu odložena klasifikace.
 Při uzavření klasifikace na konci 1. pololetí vydává škola žákům výpis z vysvědčení.

31.08.2016

Projednání a vyjádření souhlasného stanoviska k návrhu změn Školního vzdělávacího
programu (ŠVP) – „Škola brána do života“ platným od 1.9.2016, kde byly
zakomponovány změny vyplývající z úprav Rámcového vzdělávacího programu (RVP)
v roce 2016. Škola se rozhodla na základě doporučení nevydávat změny pomocí
dodatků, ale jako vydání ŠVP s novým číslem jednacím. Změny se týkaly:
 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (kapitola 3.4)
 vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných (kapitola 3.4)
 učebního plánu (kapitola 4)
Dále byly zakomponovány další změny v ŠVP:
 AJ zaveden již od prvního ročníku a navýšení hodinové dotace AJ pro konverzaci
(kapitola 5.1.1)
 hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (kapitola 6)
Dále školská rada schválila školní řád platný od 1.9.2016 a pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků platná od 1.9.2016 (nové zpracování obou dokumentů).

25.10.2016

Vzala na vědomí Informaci o ukončení působnosti člena a místopředsedy školské

rady Jaroslava Piskoře z důvodu ukončení docházky jeho dětí do školy. Škola
plánuje volby nového člena do školské rady v měsíci listopadu.
Zvolení paní Jany Slušné do funkce nového místopředsedy školské rady.
Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2015/2016
Informace ředitelky o rekonstrukcích a opravách ve školním roce 2015/2016, o
projektech, do kterých se škola zapojila a o aktuálních počtech dětí a žáků ve školním
roce 2016/2017.

listopad 2016 Za zákonné zástupce dětí a žáků byla do školské rady zvolená Mgr. Martina
Giercuszkiewiczová.

Během roku 2016 neobdržela školská rada žádné podněty ze strany zákonných zástupců k řešení.
Z každého jednání je pořízen zápis. Zápisy jsou uloženy u předsedy školské rady.
V Třinci 30.01.2017

Mgr. Monika Hojdyszová v.r.
předsedkyně školské rady

