Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 5. března 2008 od 17.00 hodin
Přítomni: pan Bušanský, předseda ŠR /zástupce žáků/
Ing. Radějová a Ing. Volšičková /za zřizovatele/
Bc. Šírová a Mgr. Bachtíková /ped. prac. školy/
Mgr. Jiránek, ředitel ZŠ, host
Nepřítomni: pan Misař – omluven, pracovně mimo Semily
Program jednání:
1. Přivítání nových členek ŠR
2. Schválení výroční zprávy školy
3. Rozpočet
4. Informace ředitele školy – práce školy
5. Zpráva zástupkyně školy – projekty, školní řád
6. Diskuse
7. 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 nové členky ŠR. Za zřizovatele
jsou to paní Ing. Jana Radějová – vedoucí odboru finančního a plánovacího, a Ing. Marcela
Volšičková – členka rady města. Za pedagogické pracovníky školy byla zvolena Bc. Eva
Šírová - zástupkyně ředitele ZŠ.
Nové členky byly seznámeny se schváleným jednacím řádem ŠR.
Ad 2/ Nové členky školské rady se seznámily s výroční zprávou o činnosti školy a tato
výroční zpráva byla bez připomínek schválena.
Ad 3/ ŠR projednávala rozpočet a hospodaření školy /Ing. Radějová/
Ad 4/ Mgr. Jiránek informoval ŠR o aktuálním dění ve škole:
a/ ŠVP – učí se podle něho letos v 1. a 6. ročníku, zatím bez větších problémů, ŠVP je plán
otevřený a bude průběžně aktualizován a doplňován, postupně bude přecházet do dalších
ročníků
b/ zápis žáků do 1. tříd proběhl, konal se ve škole na Komenského náměstí, zajištěn byl
výchovnou poradkyní a vyučujícími 1. stupně, se zájmem o naši školu můžeme být spokojeni,
bylo zapsáno 38 prvňáčků a 3 děti dostaly na žádost rodičů odklad školní docházky, v září
otevře naše škola dvě první třídy
c/ 1. bál ZŠ I. Olbrachta – šlo o akci pod záštitou Rady rodičů ZŠ I. Olbrachta, na organizaci
se podíleli i učitelé, ještě není přesně znám výtěžek /na účet RR/ – hodnocení je kladné,
ohlasy příznivé

d/ velikonoční trh na Komenského náměstí – bude se konat 18. března, organizace je v rukou
RR a učitelů 1. stupně, plánuje se kulturní vystoupení, občerstvení, prodej výrobků dětí i
jejich rodičů, zisk – bude-li nějaký – půjde na konto RR
e/ přijímací řízení na střední školy – přihlášky zaslány, letos je značný zájem o GIO čtyřleté i
osmileté, učitelé vypracovali hodnocení žáků, na mnoha školách budou hlavní výsledky testů
CERMAT
Ad 5/ Bc. Šírová předložila ŠR několik námětů na zlepšení dění ve škole:
a/ doplnění školního řádu ohledně odpovědnosti žáků za škody způsobené na majetku školy a
upřesnění pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ
b/ seznámení s třemi projekty na zlepšení prostředí ve škole, na financování a provedení se
budou podílet různým poměrem i škola a RR:
 společné aktivity „rodiče + škola“ (např. budování hřiště, učebny na školní zahradě –
altánku, akce pro děti, ….) – rozpočet: 24 300,- Kč
 infocentrum ve škole I. Olbrachta – učebna přístupná dětem i mimo výuku – internet,
zařízení učebny – rozpočet: 140 000,- Kč
 sportovní vybavení hřiště na Komenského náměstí – rozpočet: 40 600,- Kč
Ad 6/ Ing. Volšičková za zřizovatele doporučuje ŘŠ při příštím zápisu dětí do 1. tříd
respektovat závěry školské komise Rady města Semily (ZŠ I. O. – 1 třída, ZŠ Řeky – 2 třídy),
„protinázor“ některých členů ŠR – rodič má ze zákona právo zvolit si pro své dítě školu,
pokud je ředitel zvolené školy přijme – vyhovuje kapacita zvolené školy
Ad 7/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ výroční zprávu o činnosti školy
b/ návrh na doplnění školního řádu ZŠ - vztah k škol. majetku, pravidla
hodnocení výsledků vzdělávání žáků
2/ projednala: a/ rozpočet školy, čerpání
b/ informace ředitele školy o aktuálním dění ve škole
c/ projekty vypracované pod vedením Bc. Šírové
d/ připomínku Ing. Volšičkové k zápisům do 1. tříd
3/ doporučuje: Bc. Šírové dopracovat projekt „Infocentrum“ a požadovanou částku 46%
zvýšit na maximální možnou, která činí 70% ceny (98 000,-Kč)
termín: do 10. 3. 2008
Předseda ŠR pan Bušanský ukončil jednání ŠR, poděkoval za účast.

Zapsala: L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: E. Šírová

V Semilech 7. 3. 2008

Předseda ŠR: M. Bušanský

