Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova,
Studentská ul. 2

Zápis z jednání školské rady
konané dne 29. srpna 2016

Program:
1. Schválení změny ŠVP ZŠ a ŠVP RG včetně Pravidel hodnocení výsledků a vzdělávání
žáků pro ZŠ i RG.
2. Schválení změn ve školním řádu.
3. Schválení výroční zprávy za školní rok 2015/2016.
4. Informace o zařazení rekonstrukce TV haly do plánů na investice ORI.
5. Seznámení se závěry z provedených kontrol a údržby majetku školy.
6. Informace změny způsobu placení činnosti vedoucích kroužků na vyšším RG.
7. Stanovisko školské rady k obnovení židovského hřbitova v okolí školy.

USNESENÍ
1. Školská rada schválila nové verze ŠVP ZŠ a dodatek ŠVP RG včetně Pravidel
hodnocení výsledků a vzdělávání žáků pro ZŠ i RG.
2. Školská rada schválila změny ve školním řádu.
3. Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016.
4. Školská rada podporuje zařazení rekonstrukce povrchu hrací ploch tělocvičny do plánu
investic na rok 2017.
5. Školská rada byla seznámena se závěry provedených kontrol a údržby majetku školy.
6. Školská rada projednala způsob placení činnosti vedoucích kroužků na vyšším RG.
7. Školská rada projednala 29. 8. 2016 návrh nadace Damesek Eliezer Inc., za podpory
Federace židovských obcí ČR, na obnovu bývalého židovského hřbitova na Studentské
ulici v Prostějově.
Školská rada citlivě vnímá důležitost celé problematiky pro židovskou obec.
Školská rada považuje za žádoucí ponechat ploše před školou stávající funkci
přístupového prostoru ke škole s parkovou úpravou.
Je třeba vzít v úvahu následující okolnosti:
- Zachovat stávající přístupové a evakuační trasy s potřebnou kapacitou a
bezbariérovostí.
- Zachovat neomezený přístup složkám integrovaného záchranného systému.
- Zachovat možnost zahájení oprav v případě poruchy na inženýrských sítích tak,
aby omezení chodu školy bylo co možná nejkratší.
- Zachovat zajištění dopravní obslužnosti školy.
- Umožnit údržbu a opravy na budovách školy.
- Zachovat bezpečné a lidsky přívětivé prostředí pro žáky, studenty a zaměstnance
školy.
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Školská rada po zvážení všech dostupných informací a ohlasů rodičovské veřejnosti
došla k závěru, že nesouhlasí s žádnou dosud navrhovaných a projednávaných variant
obnovy bývalého židovského hřbitova.

V Prostějově dne 29. 8. 2016

1. Zástupci zřizovatele
Ivana Copková
Ing. Petr Kousal
PaedDr. Jiří Kremla

2. Zástupci pedagogických pracovníků
Mgr. Jana Buršová – pracovní neschopnost
Mgr. Jana Klíčová
Mgr. Ivana Opálková

3. Zákonní zástupci žáků
Mgr. Petr Májek, předseda školské rady
Ing. Milan Varmus
Helena Burešová
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