Zápis ze zasedání ŠR ze dne 31. 8. 2017
Přítomni: viz. Prezenční listina
Návrh programu:
1. Přivítání, představení nových členů
2. Informace ke ŠR – pravomoc ŠR, nové volební období
3. Organizace školního roku – zaměstnanci, Šablony (MAP)
4. ŠVP školy – schválení dodatků
5. ŠVP ŠD – seznámení s aktualizacemi
6. Školní řád – schválení dodatků ŠR
7. Provozní řád ŠJ – seznámení se změnami
8. Koncepce školy – seznámení
9. Diskuze
Program:
1. Předsedkyně ŠR D. Mudrlová přivítala všechny přítomné členy ŠR. Byla představena nová
členka ŠR Mgr. Martina Kocmanová, která nastoupila jako zástupce zřizovatele za Zuzanu
Kovandovou.
2. Podání informací – pravomoc ŠR (práva a povinnosti). Informace o tom, že končí tříleté
volební období pro stávající členy a během podzimu budou vyhlášeny nové volby do ŠR.
3. Organizace školního roku – informace o nových zaměstnancích ZŠ a MŠ Nížkovice. V MŠ
nastupuje od 1. 9. 2017 nová paní učitelka Zdeňka Ingrová a chůva Veronika Minksová. Ve
škole je další pedagogický pracovník Mgr. Bc. Václav Princlík a školní asistentka Marie
Gálová. Chůva a školní asistentka jsou financovány z projektu – Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
4. ŠVP ZŠ a MŠ Nížkovice – členové byli seznámeni s dodatky v ŠVP týkající se bodů –
Úplnost, velikost školy (změněn počet žáků, třída školní družiny bude současně učebna),
Prostorové, materiální, technické, hygienické podmínky ( změna stavu počítačů ze 6 na 7),
Charakteristika pedagogického sboru ( změna počtu pedagigckých pracovníků v ZŠ – ze 4
na 5), Mimoškolní činnost – dle aktuální nabídky. Dlouhodobé projekty – dopsán projekt
MENU PRO ZMĚNU a projekt – Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vakazování – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠI. Spolupráce s rodiči – aktualizováno složení ŠR.
Charakteristika žáků – doplněno, že vzděláváme i žáky v režimu „Domácího vzdělávání“.
ŠR jednohlasně schválila dodatky v ŠVP ZŠ a MŠ Nížkovice.
5. ŠVP ŠD – dodatek v kapitole Formy zájmového vzdělávání ( v čase ŠD mohou žáci trávit
svůj čas v kroužcích, které ŠD nabízí na základě zájmu žáků a personálních možností.
Činnost kroužků začíná 1. října. Kroužky jsou zpoplatněny. Činnost kroužků je vedena v
třídní knize Záznamy o práci v zájmovém útvaru.
ŠR vzala na vědomí dodatek v ŠVP ŠD.
6. Školní řád – dodatky v bodech – Práva pedagogických pracovníků a povinnosti
pedagogických pracovníků.
ŠR jednohlasně schválila dodatky ve Školním řádu ZŠ a MŠ Nížkovice.
7. Provozní řád ŠJ – projednány změny v prvozním řádu, které se týkají nové možnosti

odhlašování a přihlašování stravníků přes email jídelny a odhlašování a přihlašování
svačinek v průběhu měsíce.
ŠR vzala na vědomí dodatky v Provozním řádu ŠJ.
8. Koncepce školy – členové ŠR byli seznámeni s novou koncepcí školy, kterou zpracovala
paní ředitelka Mgr. Bc. Ivona Princlíková na základě SWOT analýzy, kterou vypracovali
pedagogičtí pracovníci na pracovním výjezdu 15.8.2017
ŠR byla seznámena s novou koncepcí ZŠ a MŠ Nížkovice.
9. Diskuze – prostory školy, využití půdního prostoru do budoucna???

Zapsala: Dagmar Mudrlová, DiS.
V Nížkovicích 31. 8. 2017

