Zápis z jednání školské rady při DDŠ, ZŠ Těrlicko–Horní
Těrlicko,
konané dne 18. dubna 2014
Přítomni:

Bc. Bronislava Fečková, PhDr. Šárka Pospíchalová, Libuše Gelnarová

Místo jednání: Jazyková učebna
Předsedkyně školské rady pronesla úvodní slovo a přednesla návrh programu zasedání.
Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy.
Program: 1. Seznámení s výsledky dohodovacího řízení ze dne 18. dubna 2014
2. Úprava vnitřního řádu
ad1/Školská rada projednala zápis z dohodovacího řízení, které proběhlo v budově MŠMT
dne 18. dubna 2014.
Projednávání se zúčastnila paní ředitelka PaedDr. Eva Němečková a paní ekonomka
Ing. Věra Gembalová
Ze strany MŠMT Ing. V. Trnka a Ing. V. Šmejkal.
Dohodovací řízení proběhlo bez připomínek. Podklady pro dohodovací řízení:
-

finanční rozvahy
vnitřní rozpis pracovníků a MP
mzdová inventura
tabulka použití FRM
zdůvodnění a žádost o navýšení rozpočtu

očekávaný nárůst finančních potřeb, které nesouvisí s růstem kapacity ani s organizačními
změnami.
ad2/ školská rada si prostudovala úpravy vnitřního řádu, které připravila paní vedoucí
vychovatelka Bc. Fečková. Úpravy se týkají výchovné činnosti, činností dětí o prázdninách,
víkendech a svátcích, individuální výchovné činnosti, účelného využívání volného času,
skupinové výchovné činnosti, materiálního zabezpečení, Výchovná činnost je realizována v
každé rodinné skupině 2 kmenovými vychovateli ve spolupráci s asistenty vychovatele, kteří
dbají o bezpečnost dětí v nočních hodinách. Zajišťují pomoc dětem při hygienické obsluze a
jejich sebeobsluze při oblékání, při péči o nemocné děti apod.
Výchovná činnost se řídí těmito dokumenty:
- školní vzdělávací program dětského domova se školou
- roční plán výchovně vzdělávací činnosti.

- měsíční plán výchovně vzdělávací činnosti
- týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti
V rámci organizace výchovných činností mají děti vytvořeny vhodné prostorové i
materiální podmínky. Stravování a celodenní péče je zabezpečena podobně jako v rodině.
Výchovná činnost probíhá odděleně v rodinných skupinách a prostorách zařízení a v jeho
okolí, za stálé účasti a vedení vychovatele. O jednotlivých výchovných činnostech je veden
zápis v programu Evix. Výchovná činnost zahrnuje oblast sportovní, pracovní, estetickou
(arteterapii, dramaterapii, muzikoterapii) společenskou, rodinnou, základy právního vědomí
aj. Součástí výchovných činností je příprava na vyučování, směřující ke kladnému postoji ke
vzdělání a k uplatnění na trhu práce. Probíhá formou individuální nebo skupinové práce
prostřednictvím moderních metod a forem.
Usnesení:
1. Školská rada vzala na vědomí zápis z dohodovacího řízení.
2. Školská rada schválila úpravy vnitřního řádu.
Přílohy – vnitřní řád
– závěry dohodovacího řízení
V Horním Těrlicku dne 18. dubna 2014
Zákonný zástupce dětí – Libuše Gelnarová
Vedoucí vychovatelka: Bc. Bronislava Fečková

Zapsala: PhDr. Šárka Pospíchalová

