Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 16. června 2009 od 17.00 hodin

Přítomni: pan Skořepa /zástupce žáků/
Ing. Radějová a Ing. Volšičková /za zřizovatele/
Bc. Šírová a Mgr. Bachtíková /za ped. prac. školy/
Mgr. Jiránek, ředitel ZŠ, host
Nepřítomni: pan Bušanský – omluven
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Uvítání, přivítání nového člena ŠR
2. Poslání ŠR
3. Jednací řád ŠR
4. Volba předsedy a místopředsedy, volební řád
5. Projednání inspekční zprávy
6. Diskuse, různé
7. Usnesení
8. Závěr
K navrženému programu nebylo připomínek. Zápis z posledního jednání (4.12.2008) byl
v pořádku – kontrola zápisu a usnesení.
Určení zapisovatele /L. Bachtíková/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Ad 1/ Přivítání přítomných členů ŠR a hosta, uvítání nově zvoleného člena ŠR za rodiče
žáků pana Jiřího Skořepy.
Ad 2/ Pan ředitel Jiránek pohovořil o poslání ŠR, jejím působení na naší škole. Školská rada
pracuje podle schváleného Jednacího řádu a řídí se danými předpisy (Sbírka zákonů č.
561/2004, § 167 a §168). Závazný je Volební řád, který nebyl porušen – projednána námitka
členky Rady rodičů paní Vaníčkové o nedemokratičnosti voleb – vysvětleno.
Ad 3/ Jednací řád ŠR je „starým“ členům znám, seznámen s ním byl pan Skořepa – byl mu
předán.
Ad 4/ Podle Volebního řádu proběhla volba předsedy – navržen a jednohlasně zvolen pan
Martin Bušanský / telefonicky potvrzeno přijetí/– a místopředsedy – navržena a zvolena Ing.
Marcela Volšičková.
Ad 5/ Pan ředitel Mgr. Jiránek upřesnil hodnocení a závěry z inspekční zprávy, která byla
zaslána škole 3. listopadu 2008. V květnu proběhla na škole další inspekce, její závěry ještě
nebyly písemně sděleny. Podzimní inspekce nedopadla pro školu špatně a zjištěné nedostatky
byly v termínu napraveny. Jednalo se o drobnosti ve zpracovaném ŠVP, ve školním řádu

chybělo hodnocení žáků, které bylo uvedeno v příloze. Autoevaluace školy byla zpracována
na dva roky a bude vypracována znovu. Inspekce upozornila na nedostatečné a zastaralé
vybavení školy nábytkem. Problémem jsou finance.
Ad 6/ Diskuse, různé:
Paní Volšičková - vysoké počty žáků v některých třídách, tam, kde není paralerní třída, vždy,
když máme povolenu pouze jednu první třídu. Toto nastane i v budoucí první třídě. Nemohli
jsme přijmout všechny zapsané žáky, ale pouze 29 dětí (jedno místo pro dětský domov –
spádovost).
Pan Jiránek – mohli bychom otevřít 2 první třídy zatím po 16 dětech, škola by na to peníze
měla, ale na příkaz zřizovatele k tomu nedošlo, proto bude v první třídě tolik dětí. Z úmyslu
zřídit na Komenského náměstí třídu mateřské školy sešlo, kapacity školek v Semilech jsou
dostačující.
Ad 7/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ volbu předsedy pana Bušanského
b/ volbu místopředsedy Ing. Volšíčkové
2/ projednala: a/ Jednací řád ŠR
b/ Volební řád
c/ inspekční zprávu České školní inspekce a nápravu zjištěných nedostatků
3/ vyjádřila se : a/ k upřesnění ŠVP (závěr inspekce) a jeho realizaci
Ad 8/ Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno. Příští schůze ŠR se
uskuteční koncem září nebo začátkem října 2009.

Zapsala: L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: E. Šírová

V Semilech 16.6.2009.

Předseda ŠR: M. Bušanský

