
                                                      Zápis č. 50 / 2013 
 
z jednání Školské rady ZŠ v Komenského ul. č. 15, Novém M ěstě nad Metují  
 
                                                 dne 28.8.2013 
 
Přítomno: 8 členů Školské rady  
Omluven: Ing. Prouza 
Host: Mgr. Vladimír Milt - ředitel školy 
           
 
Program:    1.   Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
                        k informacím 
2. Bodové hodnocení chování žáků 2. stupně ZŠ 
3. Změny v RVP a ŠVP 
4. Různé 
                 
                
                     
ad 1) Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 
       č.106/1999   Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 
ad 2)   Ředitel školy obeznámil ŠR se změnami v bodovém hodnocení chování žáků. Od záporných bodů  
           za přestupky lze nově odečíst pouze 5 bodů kladných. Netýká se přestupků v bodech 25-32. 
          ŠR schválila bodové hodnocení chování žáků na 2. stupni ZŠ.   
 
ad 3)   Ředitel školy informoval ŠR o zřízení pozice školního psychologa, kterou bude zastávat  
           Paedr., Mgr. Jana Tomanová. 
 
           Ředitel školy seznámil ŠR se změnami v RVP, a zároveň ve ŠVP – druhý cizí jazyk od 7. ročníku, 
            zavedení učiva o zlomcích  a procentech na 1. st. ZŠ, dopravní výchova na 2. stupni,  
           znovuzavedení branné výchovy, finanční gramotnosti, obrany a ochrany vlasti do výuky 
            ŠR konstatuje, že všechny tyto body stávající ŠVP již obsahuje. 
 
            ŠR schválila změnu v ŠVP , ve 2. ročníku se zavádí předmět „Hravá angličtina“, v časové dotaci  
             1 hodina týdně, ubývá 1 hodina týdně LDV. 
 
ad 4)   Ředitel informoval o žádosti starosty města o předložení opatření, která povedou k zajištění  
            úspor 10%  z provozních výdajů v roce 2014.Školská rada uzpozorňuje, že rozpočet ZŠ 
Komenského 
            se již tři roky nemění, i když se zvýšily náklady na topení a energie. ŠR konstatuje, že jakákoliv 
            opatření omezující ve vyšší míře financování provozu školy se negativně odrazí na kvalitě výuky.  
            Aby mohlo dojít k úspoře v největší částce provozních výdajů – topení, muselo by nejprve dojít  
             k dokončení výměny oken na zbývající části školy nebo budou vědomě porušovány hygienické 
              normy. 
 
            ŠR hovořila o způsobu financování SR při ZŠ Komenského 15. 
       
     
 
    
 
    
 
V Novém Městě nad Metují dne 28.8.2013 
 
 
                                                                                                   ….................................................... 
                                                                                                             PhDr. Zdeňka Kulhavá 
                                                                                                                 předsedkyně ŠR 
Zapsala  Mgr. Ivana Králová 


