Zápis z 5. jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant konaného dne 30. 8. 2022
Přítomní členové: PhDr. Květa Kutílková, Mgr. Marcela Krýchová, Bc. Hana Roušarová, pí.
Andrea Kaplanová, Mgr. Jana Močárková
Omluveni: Mgr. Anna Chvojková, David Šárka DiS., Bc. Markéta Nováková, Ing. Petr Stodola
Hosté: Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy
Program:
1. Změny v ŠVP
2. Projednání a schválení změny v Pravidlech hodnocení vzdělávání žáků – doplnění o
hodnocení ve vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova od 1. 9. 2022
2. Plán rozvoje školy
3. Různé
Předsedkyně školské rady Mgr. Jana Močárková přivítala přítomné členy, seznámila je
s programem a organizačními náležitostmi jednání. Poté předala slovo panu řediteli
Mgr. Bc. Petru Kozlovskému.
1. Změny v ŠVP
Pan ředitel seznámil členy školské rady se změnami v ŠVP s platností od 1. 9. 2022.
•

Informatika
o Postupné nabíhání nového ŠVP informatiky po jednotlivých ročnících. Od 1. 9.
2022 bude probíhat výuka informatiky dle upraveného ŠVP nově v 5. a 7.
ročníku. V dalších letech bude výuka informatiky nově zavedena také v 8. a 9.
ročníku.
o Velká podpora MŠMT v této oblasti.

•

Osobnostní a sociální výchova
o Výuka vyučovacího předmětu osobnostní a sociální výchova bude od 1. 9. 2022
realizována ve třídách 1. až 9. ročníku v časové dotaci 1 hodiny týdně.
o Podpora vedení školy vyučujícím ve formě školení, seminářů a vzájemného
sdílení.

o Rozdělení ŠVP podle věku žáků – 1. až 3. ročník, 4. až 5. ročník, 6. až 7. ročník
a 8. až 9. ročník.
2. Projednání a schválení změny v Pravidlech hodnocení vzdělávání žáků – doplnění o
hodnocení ve vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova
Školská rada projednala a schválila změnu v Pravidlech hodnocení vzdělávání žáků – doplnění
o hodnocení ve vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova od 1. 9. 2022.
Rada školy schvaluje změny v Pravidlech hodnocení vzdělávání žáků – doplnění o hodnocení
ve vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova od 1. 9. 2022.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Plán rozvoje školy
A) Vyhodnocení plnění plánu z předchozího období.
Pan ředitel vyhodnotil plnění jako omezené s ohledem na problémy související
s onemocněním COVID-19, jehož důsledkům a jejich zmírňování byla v minulém roce
věnována zvýšená pozornost. Další nečekanou výzvou byl příchod ukrajinských žáků.
B) Plán hlavních úkolů pro školní rok 2022/2023
 Výchovně vzdělávací proces
•

Pokračování v poskytování podpory žákům ohroženým školním neúspěchem.
o Vysoké procento neúspěšných žáků.
o Plánovaný 3letý projekt MŠMT – peníze na personální podporu, další
vzdělávání pedagogických pracovníků, mentor z NPI

•

Vzdělávání ukrajinských žáků a jejich integrace co života školy.

•

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků.

•

Podpora činnosti žákovského parlamentu.

•

Oblast bezpečného klimatu ve škole.

•

Posílení působení školy v oblasti primární prevence.
o Opětovné zařazení preventivních programů od Maják o. p. s..
o Preventivní programy „Kočičí zahrada“ a „Dobronauti“ pro žáky 1.
stupně ZŠ.

o Využívání preventivních programů Policie ČR, Mediační a probační
služby a Hasičského záchranného sboru.
 Kultura, klima školy, propagace
•

Podpora mimoškolních akcí a rituálů školy.
o Škola v přírodě.
o Lyžařský kurz.
o Sportovní dny.
o Taneční, …

•

Pokračování otevřenosti školy vůči rodičům, propagace školy.
o Webové stránky školy – práce na nových.
o FB profil školy.
o Společné akce a spolupráce na nich.

 Personální oblast
•

Realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
o Zahraniční výjezdy pedagogů v rámci programu ERASMUS+.

•

Mimopracovní aktivity pro pracovníky školy.

•

Pravidelná setkávání bývalých pracovníků školy v důchodovém věku.

•

Vzájemné náslechy pedagogických pracovníků ve vyučovacích hodinách.

•

Hospitační činnost vedení školy.

 Oblast řízení školy
•

Práce na vizi školy.

•

Informovanost pracovníků.

•

Hospitační činnost.

 Materiálně technické podmínky
•

Oprava střechy na pracovišti ZŠ Bělíkova (stará budova).

•

Nová třída mateřské školy na staré budově ZŠ Bělíkova od 1. 2. 2023.

•

Plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ Purkyňova.

•

Plánovaná rekonstrukce počítačové učebny na ZŠ Purkyňova + konektivita
budovy.

3. Různé
•

Úvahy nad možností práce s rodinami problematických žáků.

Další jednání školské rady proběhne v úterý 11. 10. 2022.
Zapsala: Mgr. Marcela Krýchová
Ověřila: Mgr. Jana Močárková
Frýdlant: 1. 9. 2022

