Zápis z jednání Školské rady Masarykovy základní a Mateřské
školy, Hradec Králové-Plotiště ze dne 6. 6. 2006
Přítomni:
Mgr. Libuše Moníková
PaedDr. Ilona Hojná
Mgr. Michal Zikmund
p. Jiří Stuchlík
p. Josef Verner
Host: Mgr. Jaroslava Horáková

Omluven:
Ing. Otakar Divíšek

Program:
1.Zahájení - přívítání členů a seznámení s programem
2.Školní řád - projednání,připomínky
3.Klasifikační řád - projednání,připomínky
4.Výsledky výzkumu názorů rodičů na školu
5.Rámcový vzdělávací plán
6.Diskuze - jednací řád,termín dalšího jednání
7.Závěr

Průběh jednání:
1.
Po zahájení a přivítání členů Školské rady Paed.Dr.Hojnou,zhodnotil Mgr.Zikmund obsah
jednacího řádu, který byl po té jednohlasně schválen.
2.+3.
Školní řád-Režim školy pro žáky ve školním roce 2005/2006 zhodnotila Mgr.Moníková jako
příliš obsáhlý ,graficky nepřehledný,schází výchovná opatření při klasifikaci chování.Ke
Školnímu řádu podala vysvětlení paní ředitelka Horáková-Školní řád se aktualizuje a nové
poznatky či nápady se zapracovávají a bude se čerpat z podnětů Školské rady.Paed.Dr.Hojná
podala informaci k výchovným opatřením a p.Stuchlík nabídl pomoc při grafické úpravě
dokumentu.Pan Verner se vyjádřil ke Školnímu řádu a k Režímu školy.Dle jeho mínění se v
dokumentech nenacházejí závažné nedostatky.Dokumenty jsou důkladně zpracovány
a lze z nich dobře čerpat.Paní ředitelka ocenila podporu výboru SRPŠ v kontextu výchovných
opatření a Mgr.Zikmund zmínil význam pedagogické rady.Školská rada bere na vědomí
připomínky ke Školnímu a Klasifikačnímu řádu.Tyto náměty budou zakomponovány do
dokumentů na příští školní rok.
4.+5.
Při hodnocení výsledků výzkumu názorů rodičů na školu zdůraznil Mgr.Zikmund nutnost úzké
spolupráce rodičů se školou.Ze závěrů těchto výsledků bude čerpáno při budování koncepce
zaměření školy-"RODINA A ŠKOLA".Jsou také dotvářeny pedagogické týmy na spolupráci při
vyučování.Po vyhodnocení údajů z dotazníků vyplynulo,že:
a)výsledky pro školu dopadly velmi dobře
b)vrátilo se 80% dotazníků
c)závěry výzkumu jsou vhodné pro budování Rámcového vzdělávacího plánu

6.Diskuze: Pan Verner a pan Stuchlík kladně zhodnotili Školní a Klasifikační řád.
7.Závěr:
a)Proběhlo schválení Školního a Klasifikačního řádu.
b)Školská rada bere na vědomí připomínky,které se zapracují do těchto dokumentů pro rok
2006/2007.
c)Školská rada byla seznámena s tvorbou a přípravou nové koncepce Všeobecného vzdělávacího
plánu.
d)Byla schválena výroční zpráva Školské rady a dojednán předběžný termín další schůze rady
na 2.10.2006 v 16,00 hodin.
e)Na příští zasedání bude pozvána Mgr.Jaroslava Horáková-ředitelka školy.
Na vědomí:(e-mail) Ing.Otakar Divíšek otakar.divisek@mmhk.cz
Mgr.Libuše Moníková libuse.monikova@mmhk.cz
Paed.Dr.Ilona Hojná hojna.ilona@seznam.cz
Mgr.Michal Zikmund michalzik@seznam.cz
p.Jiří Stuchlík jjs@telecom.cz
p.Josef Verner josefverner@seznam.cz
V Hradci Králové 6.6.2006
Zápis provedl: Josef Verner
Schválil: PaedDr.Ilona Hojná

