Zápis č. 10/2017
ze zasedání školské rady
konané dne 10.10.2017
Přítomni:

Dana Pešková, Tomáš Talaš, Andrea Slepičková, Zuzana Kratochvílová

Host:
Omluveni:
Místo konání:

Pavel Kasal
Gabriel Kovács, Kateřina Musilová
Základní škola Rudná

Program porady






Dodatek č. 1 školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Školní aktovka
Přístavba školy
Lyžařský kurz
Ostatní

Dodatek č. 1


Školská rada schválila dodatek č. 1 školního vzdělávacího programu, který se nachází na
stránkách školy.

Školní aktovka




Není reálné, aby si děti nechávali všechny učebnice ve škole.
Převlečení na hodiny tělesné výchovy je nutné v průběhu dne nosit sebou – možnosti změny
budou ověřeny.
Pomůcky na výtvarnou výchovu během dne také nosit sebou – je vytvořený prostor na
ukládání kufříků – p. ředitel ověří, zda tato možnost funguje.

Přístavba školy





Minulý týden město Rudná odeslalo podklady pro VŘ na generálního dodavatele na schválení
na Ministerstvo školství a tělovýchovy. Pokud budou podklady schváleny, bude vypsáno VŘ
na generálního dodavatele.
Po vypsání VŘ může být do 5 měsíců zahájena stavba, to znamená cca duben – květen 2018.
Stavba bude rozdělena na 2 etapy, které se budou překrývat. V první etapě bude přistavena
nová budova a druhá etapa se zaměří na přestavbu současné budovy.
Přepokládané dokončení celé stavby je konec 2020.

Lyžařský kurz



Pro příští rok se uvažuje, že se účastníci lyžařských kurzů budou losovat.
Tento rok byly lyžařské kurzy rozšířeny o další kurz.

Ostatní












21.11. 2017 proběhne burza střední škol pro 8 a 9 třídy.
Výsledky příjímacího řízení žáků 9-tých tříd z Cermatu na jaře 2017:
o U uchazečů o 8-leté gymnázia a 4-leté střední školy byl výsledek 10% nad průměrem
republiky.
o U uchazečů o 6-leté gymnázia byl výsledky z matematiky nad průměrem a v českém
jazyce pod průměrem ze všech účastníků přijímacího řízení.
Došlo k přestěhování PC učebny do suterénu, z důvodu uvolnění dalších prostor pro vznik
nové třídy.
Celkem studuje na škole 826 žáků.
Projekt „Cirkus“ by se mohl zopakovat za 2-3 roky.
Vánoční punč proběhne 19.12. 2107.
Vánoční koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele bude 15.12. 2017.
Od září 2017 je na plný úvazek zaměstnán kvalifikovaný psycholog + speciální pedagog.
Ve škole působí na půl úvazku asistent ke konkrétnímu žákovi.
Výtěžek z plesu školy bude určen pro výstavbu hřiště na kuličky a pétanque, které se v zimě
bude využívat jako kluziště.

Podněty pro školskou radu



Pokud rodiče mají nějaký podnět nebo otázku na vedení školy, prosím, využijte naší
emailovou schránku skolska.rada@zsrudna.cz. Všechny vaše dotazy, případně podněty,
předáme vedení školy a odpovíme vám.
Za celou dobu založení emailové schránky přišli pouze dva dotazy.

Příští zasedání školské rady se uskuteční 23.1. 2018 v 18:00.
Zapsal: Tomáš Talaš

