ŠKOLA PRO DĚTI,
ŠKOLA PRO RADOST
-------------------

Zápis z jednání školské rady ( dále jen ŠR)
příspěvkové organizace Základní školy Hýskov, okres Beroun
se sídlem Školní 112, 267 06 Hýskov
IČ 70980349
V souladu s § 167 a násl.zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se konalo
dne 19.6.2009
v budově základní školy zasedání školské rady s následujícím programem:
1.
2.
3.
4.

Zhodnocení činnosti ZŠ za 2.pol.
Projednání ŠVP, navržení změn
Vyúčtování finančního příspěvku rodičů za šk.rok– p. Hofmanová
Informace o nových zaměstnancích – přijetí nové učitelky za důchodkyni a nové učitelky
za učitelku, které končí pracovní poměr 30.6.2009
5. Seznámení s rozloučením s 5.roč., poděkování odcházejícím učitelkám
6. Poděkování členům ŠR za celoroční práci
…………………………………………………………………………………………………
Změny v ŠVP : ČJ – učivo doplnit o párové souhlásky a výstupy – žák dokáže správně
…………………………………………………………………………………………………
napsat slova s párovými souhláskami na konci i uprostřed slov,umět zdůvodnit správný
…………………………………………………………………………………………………
pravopis
…………………………………………………………………………………………………
+ příloha – hodnocení výuky v 1. a 2. roč.
…………………………………………………………………………………………………
Přítomny:
Členové školské rady za pedagogické pracovníky školy:
/zvoleny pg pracovníky školy dne 1.9.2008/
Jarmila Piskáčková

Mgr. Iveta Kohoutová

Členové školské rady za zřizovatele:
/jmenované usnesením Rady obce Hýskov ze dne 10.9.2008/
Ing. Pavla Muchlová

Irena Pavlová

Členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků:
/zvoleny zákonnými zástupci nezl.žáků dne 25.9.2008/

Základní škola Hýskov, Školní 112, 267 06 Hýskov, tel.: 311635129,
www.zshyskov.cz, e‐mail: zakladni_skolahyskov@seznam.cz

ŠKOLA PRO DĚTI,
ŠKOLA PRO RADOST
------------------Ing.Ilona Hofmanová

Lada Pudhorocká

Ředitel ZŠ: Mgr.Lenka Štětková
zapsala: Jarmila Piskáčková
předsedkyně ŠR
příloha:
Hodnocení výuky v 1. a 2. ročníku ve školním roce 2008/2009.
V tomto školním roce probíhala výuka podle nového ŠVP v 1. a 2. ročníku.
V 1. ročníku nebyly provedeny žádné nové změny. P.uč. V. Voborníková zvládla probírané
učivo s 23 prvňáky.
V 2. ročníku pracovalo 11 žáků – třídní uč. I.Kohoutová.
V českém jazyce je třeba doplnit téma – Párové souhlásky uprostřed a na konci slov.
V matematice bude provedena formulace učiva „ Násobení, dělení přirozených čísel v oboru
násobení do stovky“ na „ Násobení , dělení přirozených čísel v číselném oboru do 100“. A
toto učivo bude konkretizováno: Násobky 0 až 10. Násobilka 0 až 10. V ostatních předmětech
nedošlo k žádným změnám.
Pro příští rok 2009 – 2010 je plánována změna v časové dotaci učebního plánu. Jedná se o
prvouku ve 3. ročníku, kde budou místo plánovaných 2 hodin – 3 hodiny týdně. Je třeba
navýšit hodinovou dotaci pro zvládnutí učiva v plánovaném rozsahu.
Proto nastanou tyto změny:
 3. ročník
‐ 2 hodiny VPv ( místo plánovaných 3 )
 4. ročník
‐ nebude zařazen předmět práce s počítačem
‐ 3 hodiny VPv ( místo plánovaných 2 )
V srpnu vypracujeme celoroční tematický plán pro VPv v 1. – 5. ročníku. Vzdělávací obsah
vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na 4 tematické okruhy:
 Práce s drobným materiálem
 Konstrukční činnosti
 Pěstitelské práce
 Příprava pokrmů
První dva okruhy budou stěžejní v 1. a 2. ročníku, třetí okruh ve 3. a 4. ročníku, čtvrtý okruh
bude zařazen v 5.ročníku.
Iveta Kohoutová
Základní škola Hýskov, Školní 112, 267 06 Hýskov, tel.: 311635129,
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