Základní škola, Liberec, Vrchlického

262/17,

příspěvková organizace
Rada školy

Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17,460
tel. 488880 160

fax: 488 880 161

E-mail:skola@vrchlickeho.cz

14 Liberec 13
Internet: www.vrchlickeho.cz

Zasedání Školské rady dne 24. dubna 2014

Místo: ZŠ Vrchlického
Účast: paní Jiřina Sasková, Mgr. Marcela Lubasová Mrázková, ing. František Hruša,
Jiří Skalský

Program:
1. Přivítání, seznámení s programem
2. Úprava ŠVP .Pavlovická škola"
Na základě doporučení a jednomyslného schválení pedagogickou radou ze
dne 14.4. 2014 byla ŠR seznámena následující úpravou ŠVP, který bude
uveden v platnost formou dodatku od 1.9. 2014.

al Nerozdělovat od školního roku paralelní třídy na třídy se zaměřením na VT
a třídy polyfunkční.

bl Zachovat výběrovost a specializaci školy na výpočetní techniku. Vybrané
skupině nabídnout možnost nadstandardní výuky VT, která by se
uskutečňovala v rámci předmětu výpočetní technika, pracovní činnosti a
nepovinného předmětu informatika v dotaci 10 hodin na II. stupni.
cI Výuka v paralelních třídách by probíhala podle ŠVP Pavlovická škola
"nevýběrové třídy" s následujícími úpravami.
dl Předmět "Výpočetní technika" by byl v 6.-9.ročníku povinný pro obě třídy.

el Ve vzdělávací oblasti "Člověk a společnost" dojde ke zkrácení dotace
v předmětu Dě 8 na jednu vyučovací hodinu.

fl Ve vzdělávací oblasti "Člověk a společnost" dojde ke zkrácení dotace v nově
vytvořeném předmětu "Občanská a rodinná výchova" o 2 vyučovací hodiny.
3. Příloha: Navrhovaný učební plán od školního roku 2014-2015
4. Usnesení
Školská rada při ZŠ Vrchlického projednala, schvaluje a ukládá:
al Navrženou změnu v plném rozsahu od školního roku 2014-2015 a ukládá
1

řediteli školy provést úpravy osnov ve vzdělávacích oblastech "Informační a
komunikační technologie" a "Člověk a společnost" do 30.6. 2014.
b/ Ukládá řediteli školy informovat o změnách rodiče na nejbližších třídních
schůzkách (24.4. 2014).
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Jiřina Sasková:
Ing. František Hruša:
Mgr. Marcela Lubasová

1/

/

~-=-

cY:?~.

2

