Zápis z 1. zasedání školské rady
ve školním roce 2014/2015
při Základní škole a Mateřské škole Janová

Datum konání schůzky:
Místo schůzky:
Přítomni:

13.10.2014, zahájení 12.30 hod.
jídelna základní školy
Ing. Lenka Trlicová – předseda ŠR
Mgr. Ludmila Spitzerová – člen ŠR
Karla Vašťáková – člen ŠR
Mgr. Michal Lucbauer - host

Program:
1. Kontrola zápisu z 3. zasedání 2013/2014
2. Expozice s cenami žáků školy
3. Školní hřiště
4. Kvalita výuky
5. Zvolení nového člena ŠR
6. Termín další schůze školské rady

1. Kontrola zápisu z 3. zasedání ŠR 2013/2014
Paní Vašťáková provedla kontrolu a ověření zápisu z 3. zasedání ŠR ve školním roce 2013/2014.
Zápis byl předán řediteli školy k archivaci.

2. Expozice s cenami žáků školy
Ve školní jídelně byla zřízena expozice s cenami, které získali žáci školy.

3. Školní hřiště
Obecní úřad zajistil provedení úklidu hřiště na školní zahradě.

4. Kvalita výuky
Rodiče žáků, kteří dokončili 5. ročník ve školním roce 2013/2014, si ztěžují, že po přechodu na
novou školu se projevily nedostatky ve vzdělání v matematice, jazyku českém a jazyku
anglickém. Ředitel školy objasnil, že s žáky probral všechno povinné učivo dle školního
vzdělávacího programu. Přislíbil schůzku s učiteli školy na Hovězí a ve Vsetíně na Ohradě, aby
byla situace vyjasněna a v tomto školním roce bylo v 5. ročníku probráno učivo ve stejném
rozsahu jako na školách na Hovězí a ve Vsetíně. Dále nabídl možnost doučování pro žáky, kteří
ukončili výuku v Janové.
ŠR doporučuje provádět pravidelné porady učitelů, na kterých budou konzultovány učební
výsledky jednotlivých žáků, zejména pak při přechodu z 2. do 3. ročníku a ke konci 5. ročníku.
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5. Zvolení nového člena ŠR
Jelikož končí volební období paní Karly Vašťákové, bude muset obecní zastupitelstvo zvolit
nového zástupce obce ve školské radě.

6. Termín další schůze školské rady
Další schůzi školské rady bude svolávat předsedkyně paní Trlicová. Předběžné datum bylo
stanoveno na polovinu listopadu 2014.

Ukončení zasedání: 13.45 hod.

………………………………
zapisovatel
Ing. Lenka Trlicová

………………………….
ověřovatel
Karla Vašťáková
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