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Návrh programu 26. jednání školské rady
ze dne 4.9.2017 - ředitelna
Přítomni:
zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr.
 Hana Šablová, Mgr. Simona Votavová
zástupci rodičů žáků školy:
Zdeňka Hrubá
zástupci zřizovatele:
Libuše Pešlová, Vratislav Nosálek
pozvaní:
M. Záruba - ředitel školy
omluveni:
Iveta Řeháková
1. ŠR schválila:
 Výroční zprávu za školní rok 2016/2017.
 Školní řád a Vnitřní řád školní družiny v aktuálním znění od 4.9.2017 - Dodatek ke školnímu
řádu, k Příloze č. 1 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, do kapitoly 3.3 Výchovná opatření
se udělují především za tyto skutečnosti doplněn text: viz níže a ke Vnitřnímu řádu školní
družiny ke kapitole 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů, text nové
kapitoly 5.5:
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči
zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště
závažné porušení povinností stanovených školským zákonem.
Dopustí-li se žák výše uvedeného jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto
skutečnost orgánu sociálně- právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství
do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
Toto doplnění ŠŘ vyplývá z textu paragrafu 31, školského zákona - výchovná opatření,
platného od 1.9.2017
2. ŠR projednala, vyjádřila se, diskutovala a vzala na vědomí:
 informace o dodatcích školních vzdělávacích programů , včetně změny v RVP ZV promítající
se do ŠVP ZŠ - povinné plavání
 informaci o průběhu školního roku 2016/2017 v ZŠ Ružinovská
 informaci o zahájení výuky ve školním roce 2017/2018
 informaci o změnách školské legislativy (vyhláška 27/2016)
 informaci o personální situaci ve škole
 informaci o prázdninových opravách
 informaci o vyhlášení ředitelského volna na 29.9.2017
V Praze 4.9.2017

Zapsala: H. Šablová
Vyvěšeno: 5.9.2017
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