Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 25. ledna 2010 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. Zahájení schůze – uvítání, návrh bodů k projednání
2. Výroční zpráva školy za minulý školní rok
3. Doplněk k školnímu řádu
4. Rozpočet školy
5. Inspekční zpráva z 23. 9.
6. Diskuse, různé
7. Usnesení
8. Závěr
K navrženému programu nebylo připomínek. Zápis z posledního jednání (16.6.2009) byl
v pořádku – kontrola zápisu a usnesení.
Určení zapisovatele /L. Bachtíková/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Ad 1/ Přivítání přítomných členů ŠR a hosta, omluvena neúčast předsedy p. Bušanského –
pracovní zaneprázdnění, místopředsedkyně Ing. Volšičková - pozdější příchod /pracovně
mimo SM/.
Ad 2/ Pan ředitel Jiránek předložil k nahlédnutí Výroční zprávu za školní rok 2008/ 2009,
zpráva je umístěna na stránkách školy, byla schválena bez připomínek.
Ad 3/ Inspekce v předešlém školním roce uložila vedení školy doplnit a upřesnit některé
body školního řádu, v září letošního školního roku proběhla následná inspekce, která
kontrolovala splnění úkolu. Členové ŠR byli s novým školním řádem seznámeni individuálně
již v září 2009. Současný školní řád má 11 stran, splňuje připomínky z inspekční zprávy a je
schválen. Vzhledem k rozsáhlosti je ŠŘ ve třídách umístěn ve složce a přístupný všem
zájemcům k nahlédnutí. Byl doplněn též o pravidla hodnocení žáků.
Ad 4/ S rozpočtem školy seznámil přítomné p. Jiránek a Ing. Radějová. Peněz je velmi málo,
např. na dovybavení školy nábytkem nedostala škola žádné finance. I s tímto malým
rozpočtem musí škola dobře hospodařit.

Ad 5/ Pan ředitel Mgr. Jiránek seznámil s hodnocením a závěry z následné inspekce, která
proběhla na škole 23. 9. 2009. Došlo ke kontrole opatření, která byla uložena v předešlé
zprávě. Doplnili jsme ŠVP podle doporučení, přepracovali školní řád a rozšířili ho o pravidla
hodnocení žáků, předložili autoevaluaci školy. Závěrečná zpráva konstatuje, že nedošlo
k žádnému porušení předpisů, nesrovnalosti byly odstraněny, došlo ke zlepšení podmínek pro
výuku /nový nábytek ve 2 třídách, nové tabule, …/.
Ad 6/ Diskuse, různé:
Zápis do 1. tříd a počet 1. tříd – je připraven, bude se řešit až po 3.2.2010 podle aktuálního
stavu a počtu zájemců o naši školu.
Odliv žáků ze školy – zájem o GIO, často odchází z 5. tříd naší školy 18 – 19 dětí.
Dětský parlament – na škole je ustanoven, děti si samy určují program a jeho jednání,
spolupracuje s výchovnou poradkyní školy.
Spolupráce s Radou rodičů – dobrá, vychází ze zavedené tradice.
Šatny žáků v obou budovách – nové, bez problémů.
Den otevřených dveří – má své opodstatnění a bude se konat i v následujících letech.
Granty – budeme se účastnit grantu „Bez projektu podle šablon“, týká se různých oblastí.
Ad 7/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ Výroční zprávu školy za šk. r. 2008/2009
b/ Doplněný školní řád
2/ projednala: a/ Rozpočet školy
b/ Volební řád
c/ Inspekční zprávu České školní inspekce z 23.9.2009
3/ vyjádřila se : a/ K doplněnému ŠVP
b/ V diskusi k dění na škole /bod 6/
Ad 8/ Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno. Příští schůze ŠR se
uskuteční v květnu/červnu 2010.

Zapsala: L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: E. Šírová

V Semilech 25.1.2010.

Předseda ŠR: M. Bušanský

