Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany,
příspěvková organizace, Osek 16, 338 21
tel: 371 781 309, e.mail: zs.osek@seznam.cz
__________________________________________________________________________

Jednání školské rady 14. 6. 2017
Přítomni:

Bc. Lucie Kučerová, Mgr. Martina Cajthamlová, Ing. Marta Turková, Eva Budínová,
Ing. Eva Dudlová, Mgr. I.Lepešková, Josef Švarc

Omluveni:

-

Program:

1) Uvítání, seznámení s programem
2) Úprava Školního vzdělávacího programu
3) Informace o čerpání dotací z ESF a IROP
4) Příprava tříd pro ZŠ Volduchy
5) Závěr

ad 2)

Současně se změnou legislativy, zrušení přílohy RVP upravující vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením, jsme upravili Školní vzdělávací program. Úprava se týkala
všech vzdělávacích oblastí, do kterých se promítla minimální doporučená úroveň očekávaných
výstupů pro žáky s potřebou podpůrných opatření.

ad 3)

Od února 2017 jsme zapojeni do projektu Podpora vzdělávání pedagogů, který je
financován ESF z programu OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
V rámci projektu je v mateřské škole k dispozici chůva pro 2-leté děti, učitelky MŠ se
vzdělávají v oblasti specifik pro 2-leté děti, čtenářské a matematické pregramotnosti, prevenci
logopedických vad, individualizaci vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů z jiných MŠ.
V základní škole máme zřízeného školního asistenta, vzdělávání zaměřené na inkluzi a
tandemovou výuku. Od října otevřeme Klub zábavné logiky a deskových her a doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem.
V rámci programu IROP připravujeme půdní vestavbu. Během první vyhlášení veřejné
zakázky se nikdo nepřihlásit. Požádali jsme poskytovatele dotace o prodloužení projektu a
veřejná zakázka se bude podávat znovu.

ad 4) Vzhledem k naplněné kapacitě ve Volduchách, propůjčíme škole Volduchy 2 třídy. Je potřeba
třídy upravit. Jenda třída vznikne z knihovny a druhá z kabinetů. Třídy budou dále využité pro
zdvojené třídy pro naší školu.
ad 5) Usnesení:
Školská rada:
• bere na vědomí zprávu ředitelky školy o čerpání dotací a připravované rekonstrukci
půdních prostor
• bere na vědomí úpravu Školního vzdělávacího programu, který je účinný od 1. 9. 2017
zapsala: Ing. Marta Turková
ověřila: Ing. Eva Dudlová
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