Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 4. prosince 2008 od 18.00 hodin
Přítomni: pan Bušanský, předseda ŠR – řídil jednání , pan Misař /zástupci žáků/
Ing. Radějová /za zřizovatele/
Bc. Šírová a Mgr. Bachtíková /za ped. prac. školy/
Mgr. Jiránek, ředitel ZŠ, host
Nepřítomni: Ing. Volšíčková – omluvena, pracovně mimo Semily
Program jednání:
1. Přivítání členů ŠR a hosta
2. Schválení výroční zprávy školy za šk. r. 2007/2008
3. Schválení školního řádu /doplňky/ a pravidel hodnocení žáků
4. Střednědobý rozvojový plán /předloženo členům ŠR/
5. Návrh rozpočtu – projednání
6. Informace ŘŠ a ZŘŠ – práce školy, inspekce na škole
7. Příprava voleb do ŠR
8. Autoevaluace školy
9. Diskuse
10. Usnesení - závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.Předseda ŠR sdělil, že zápis z posledního jednání
byl v pořádku – kontrola zápisu.
Ad 1/ Předseda ŠR pan Bušanský zahájil jednání a přivítal členy ŠR.
Ad 2/ Členové školské rady se seznámili s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok
2007/08 a tato výroční zpráva byla bez připomínek schválena – uveřejněna na webu školy
Ad 3/ Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy – kritéria
hodnocení = klasifikační řád – byla projednána a schválena, dokumenty jsou přístupné na
webu a na veřejně přístupných místech /ve třídách je vyvěšena zafóliovaná zkrácená verze/
Ad 4/ Školské radě byl předložen střednědobý rozvojový plán školy, týká se současného stavu
a je předložena vize, kam se chce škola do budoucna posunout /týká se budovy na KN/
Ad 5/ ŠR projednávala návrh rozpočtu a hospodaření školy /p. Jiránek,Ing. Radějová/ požadavky byly zřizovatelem mírně zredukovány, např. vybavíme novým nábytkem pouze 1
třídu – návrh 2, počítače koupíme 3 – návrh 5, lednice bude max. 1 – návrh 2, zbydou peníze
na údržbu a malování tříd, kopírku pořídí škola z vlastních zdrojů (sponzoři)
Ad 6/ Od 2. 11. proběhla na škole inspekce, inspekční zprávu dosud škola neobdržela.
Inspektorky se zaměřily na kontrolu ŠVP, výchovněvzdělávací činnost pedagogů školy,
způsobilost učitelů – odborná i pedagogická, hospodaření školy

Ad 7/ Protože končí tříleté volební období členům ŠR p. Bachtíkové, p. Bušanskému a
p. Misařovi, proběhnou volby /do května 2009/ - 2 členové za rodiče žáků, 1 za pedagogy
Ad 8/ Koncem šk. r. 2007/2008 proběhlo na škole tzv.„barevné testování“, autoevaluace
školy, výsledky byly probírány na poradě sboru, vysvětlení podal zpracovatel, informována
Rada rodičů, která testování financovala
Ad 9/ Diskuse:
a/ p. Radějová – dotaz na zřízení školky na pobočce – opět se projednávalo na školské komisi
3/12 za přítomnosti i pana ředitele Jiránka, který sdělil:
 zvažuje se potřebnost zřízení MtŠ, požadavek na počet míst
 probíhá jednání s hygienou, požárníky, …
 školská komise projednává i další varianty
b/ informace z usnesení Rady města Semily: pro další školní rok má být otevřena na ZŠ I. O.
pouze jedna první třída
reakce p. Misaře – je to škoda, protože jedna naplněná třída znamená velkou zátěž pro učitele
a určité nevýhody pro žáky, neboť nelze přistupovat v takovém počtu k dětem individuálně
c/ p. Jiránek informoval o ŠVP – pracují podle něho 1., 2., 6. a 7. třída, na hodnocení je ještě
brzy
Ad 10/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ výroční zprávu o činnosti školy
b/ školní řád a jeho doplňky
c/ pravidla hodnocení žáků
2/ projednala: a/ návrh rozpočtu školy
b/ střednědobý rozvojový plán školy
c/ inspekci na škole /zatím bez inspekční zprávy/
d/ přípravu voleb do ŠR
e/ autoevaluaci školy a ŠVP
Předseda ŠR pan Bušanský dal hlasovat o navrženém usnesení /bez připomínek schváleno/ a
ukončil jednání ŠR, poděkoval za účast.

Zapsala: L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: E. Šírová

V Semilech 5.12. 2008

Předseda ŠR: M. Bušanský

