Zápis č. 2
Jednání školské rady
Datum:

4. 2. 2020

Místo:

budova ZŠ TGM Komárov

Přítomni:

P. Dudlová, P. Řepíková

-

zákonní zástupci nezletilých žáků

M. Křížová

-

zástupce zřizovatele

I. Hošková, J. Vajnerová

-

zástupci školy

R. Hourová

-

Omluveni:

zástupce zřizovatele

Program:
Informace - o výsledcích vzdělávání a chování žáků školy za 1. pololetí
- o akcích konaných v 1. pololetí
- prevence rizikového chování (besedy s dětmi, školení pedagogů)
- o činnosti ŠD
Projednáno:

Školská rada byla seznámena:
1. - s modelem školy (přístavba sportovní haly, multifunkční hřiště, učebna
polytechnické výchovy)
2. - s výsledky vzdělávání a chování žáků za 1. pololetí a pravidly udělování kázeňských
opatření (vyučující navrhne při porušení školního řádu postih pro žáka, metodické
sdružení nebo pedagogická rada se domluví a rozhodne)
3. - s konáním větších akcí konaných v 1. pololetí (Den pro obec, Den jazyků, Vánoční
jarmark)
- ŠR podpořila tyto akce – navrhuje i nadále jejich opakování
- návrh z řad rodičů: využít možnost bruslení na stadionu v Hořovicích v rámci
hodin tělesné výchovy pro žáky 2.stupně

4. - se školním časopisem School Times (ukázka prvních dvou čísel)
- ŠR navrhuje větší dostupnost školních časopisů (webové stránky školy, knihovna,
úřad městyse)
5. - s konáním besed týkajících se prevence rizikového chování:
- Šikana a sociální sítě (3., 4. a 5. ročník)
- Finanční gramotnost (projekt probíhá od října v 5.ročnících – 4 setkání po dvou
hodinách)
- Polytechnická výchova (žáci z 5. a 9. ročníků)
6. - s přítomností pedagogů na školení týkající se prevence rizikového chování (Praha)
a polytechnické výchovy (Hořovice)
7.
8. – s úspěchy žáků naší školy na olympiádách:
český jazyk (7.místo – okresní kolo)
dějepis (3.místo – okresní kolo)
- do okresního kola z Pythagoriády postupují 3 úspěšní řešitelé z 8. ročníku
9. – s činností školní družiny
- pořádání různých soutěží, projektových dnů, naučných stezek a beseda s p.
Ivanou Látalovou

Zapsala: Ilona Hošková

