Zápis č. 9/2017
ze zasedání školské rady
konané dne 13.6.2017
Přítomni:

Kateřina Musilová, Dana Pešková, Tomáš Talaš, Andrea Slepičková, Zuzana
Kratochvílová, Gabriel Kovács

Host:
Omluveni:
Místo konání:

Pavel Kasal
Základní škola Rudná

Program porady







Počet tříd ve školním roce 2017/2018
Noví učitelé
Přístavba školy
Školní akademie
Ostatní
Podměty pro školskou radu

Počet tříd ve školním roce 2017/2018














Do první tříd bylo přijato 84 žáků po 28 dětech v každé třídě. Všechny třídy budou umístěny
v nové budově školy.
2. ročník – 4 třídy
3. ročník – 4 třídy
4. ročník – 4 třídy
5. ročník – 4 třídy
6. ročník – 4 třídy
7. ročník – 4 třídy
8. ročník – 3 třídy
9. ročník – 3 třídy
Počítačová učebna se vystěhuje a vznikne nová třída.
Všechny třídy budou v budově školy.
Celkově bude studovat 827 žáků, povoleno je maximálně 840 žáků.
Podle předpokladů bude kapacita dostatečná minimálně na 2 roky.

Hledají se noví učitelé


V současné době probíhá VŘ na učitele.

Přístavba školy





Dokončuje se projektová dokumentace, otázka několika dnů.
Bude probíhat VŘ na generálního dodavatele stavby.
Předpoklad je, že se začne v zimě tohoto roku stavět.
Přepokládané dokončení 2020.



Při zahájení dostavby se bude rušit skate park, zatím není rozhodnuto, zda se bude stěhovat
a nově místo.

Školní akademie


Školní akademie se bude konat 21.6.2017 a bude probíhat jako v minulých letech, rozdělena
do dvou částí.

Ostatní







Školní rok 2017/2018 bude zahájen 4.9. 2017.
V listopadu 2107 bude probíhat burza střední škol..
Ředitelské volno bude vyhlášeno 29.9. 2017, 1. a 8.5. 2018, družina bude otevřená.
Lyžařský výcvik bude pro druhý stupeň od 7.-19.1. 2018 a 4. třídy od 11.-16.3. 2018.
Plavecký výcvik pro 3 ročníky, zahájení září 2018.
1,4 a 6 třídy se uskuteční třídní schůzky 3.10. 2017 (u tříd, kde se budou měnit třídní učitelé).

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 26.9. 2017 v 18:00.
Zapsal: Tomáš Talaš

