Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 9. 12. 2015 od 16.00 hodin
Přítomni: paní Mgr. Soňa Jarolímková Římková /zástupce žáků/
pan Ing. Daniel Šída, /zástupce žáků/
paní Lena Mlejnková, starostka /za zřizovatele/
pan Ing. Tomáš Sábl, místostarosta /za zřizovatele/
paní Mgr. Jaromíra Mikšová /za ped. prac. školy/
paní Bc. Eva Šírová /za ped. prac. školy/
pan Mgr. Jiří Jiránek, ředitel ZŠ, host
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Zahájení
2. Informace o volbách do školské rady za pedagogy, představení
3. Schválení roční zprávy školy za rok 2014
4. Informace o rozpočtu na rok 2016
5. Projekty
6. Akce školy
7. Informace o úpravách, vylepšení prostředí
8. Informace o třídách
9. Diskuse
10. Usnesení - závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.
Schůzi řídil D.Šída, předseda a E.Šírová
Určení zapisovatele /L. Bachtíková/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Ad 1/ Zahájení.
Přivítání přítomných členů ŠR a hosta Mgr. Jiránka, poděkování za účast.
Ad 2/ Informace o volbách do školské rady za pedagogy
V listopadu proběhly volby do školské rady. Svoje členství ukončila Mgr. Ludmila
Bachtíková, která odešla do důchodu. Poděkování za činnost v ŠR. Řádnými volbami byla
zvolena na další tříleté období Mgr. Jaromíra Mikšová. Přivítání.
Ad 3/ Pan ředitel Mgr. Jiránek předložil k nahlédnutí
Výroční zprávu za školní rok 2014/ 2015,
Zpráva je umístěna na stránkách školy a byla předána v papírové podobě na MÚ, odbor
školství. Ing. D.Šída – dotazy ohledně financování. Paní starostka vznesla prosbu, aby před

konáním ŠR, kdy má být schvalována Výroční zpráva školy, byla členům rady zaslána
s předstihem, aby se mohli případně připravit a vznést dotazy.

Ad 4/ S rozpočtem školy /přesně rozpočtovým provizoriem seznámil přítomné ředitel
školy Mgr. Jiránek. Rozpočet projednán na MÚ Semily. Obě strany jsou s navrhovaným
rozpočtem spokojeny. Škola je již téměř celá vybavena novým žákovským nábytkem,
postupně se obnovují a doplňují učebnice a pomůcky pro žáky v rámci zkvalitnění výuky.
V minulém školním roce proběhly další úpravy ve škole.
Peněz není nikdy nazbyt, ale škola s určeným rozpočtem musí vyjít a dobře hospodařit.
Organizace nemá žádné nedobytné pohledávky. Žádá v době rozpočtového provizoria o
dotaci ve výši 600 000,- Kč na poskytnutí záloh ne energii a nájemné.
O hospodaření školy se stará účetní paní Dana Novotná.

Ad 5/ Projekty
Škola byla zapojena do 3 projektů EU.
„Učíme digitálně“, projekt určený pro pedagogy, vzdělávání, nákup 20 notebooků.
„56“, čtenářská gramotnost, projekt zahrnoval i výjezd 40 žáků školy do Oxfordu ve Velké
Británii, kde žáci navštěvovali školu. Spali v rodinách.
„57“, dílny, vybavení.
Ad 6/ Akce školy:
E.Šírová seznámila s akcemi, které pořádá škola : Cesta proti času, Vaškův běh, nově Svatý
Martin, oslava 17.listopadu,Mikuláš vánoční jarmark, vystoupení u vánočního stromu, ples
školy, Dětská muzika /karneval, zahradní slavnost, pasování páťáků a prezentace 9.ročníků, a
akcemi sportovními a vědomostními na okrskové, okresní, krajské či republikové úrovni.
Ad 7/ Informace o úpravách, vylepšení prostředí.
Škola se snaží každoročně vylepšovat prostředí žáků i učitelů. Finanční prostředky získáváme
především z velký projektů, abychom nezatěžovali rozpočet zřizovatele. Z finanční rezervy,
která byla ponechána škole, byla vybavena novým nábytkem sborovna 2.stupně školy. Do tříd
byly zakoupeny televize, postupně se snažíme vybavit třídy další technikou, aby se děti
nemusely stěhovat do počítačové učebny.
Ad 8/ Informace o třídách:
Celkem 15 tříd, nejpočetnější 9.ročník, 34 žáků, což přináší i kázeňské problémy, kouření.
Rizikovější 5.A, nutné stále kontrolovat i o přestávkách, postupně dochází k zlepšování .
Dalšími rizikovými třídami jsou 8.ročníky.
Ad 9/ Diskuze:
Ing. Šída – málo akcí města pro děti o víkendech.

E.Šírová si nemyslí, že je povinností města se starat o děti o víkendech. Děti
tráví málo času s rodinou, měla by se zapojit rodina.
-

Více spolupracovat s firmami a vést děti k manuálním činnostem .

J.Jiránek- škola se účastní projektových dnů, spolupráce s ISŠ Semily a SUPŠ Turnov.
J.Mikšová : pozvánka na ples školy s předáním volných vstupenek.
Předání PF.

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ Výroční zprávu školy za šk. r. 2014/15
2/ projednala: a/ Rozpočet školy - rozpočtové provizorium
3/ vyjádřila se : a/ K činnosti školy a plnění úkolů
b/ V diskusi k dění na škole /bod 5/
c/ Pochvalně k zlepšování prostředí pro žáky
Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno v 17.30 hodin.

Zapsala:
J.Mikšová
Ověřovatel zápisu:
E. Šírová

V Semilech 15.12.2015

