Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 2. 12. 2010 od 17.00 hodin
Přítomni: pan Bušanský, pan Skořepa /zástupci žáků/
Ing. Volšičková /za zřizovatele/
Mgr. Bachtíková /za ped. prac. školy/
Mgr. Jiránek, ředitel ZŠ, host
Nepřítomny: Ing. Radějová, Bc. Šírová – omluveny
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Zahájení schůze – uvítání, návrh bodů k projednání
2. Kontrola usnesení z minulého jednání 10/6 2010
3. Výroční zpráva školy za minulý školní rok
4. Zpráva o provedené veřejné kontrole ze dne 22/6 2010
5. Rozpočet školy.
6. Diskuse, různé
7. Usnesení
8. Závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.
Schůzi řídil pan Bušanský.
Určení zapisovatele /L. Bachtíková/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Ad 1/ Přivítání přítomných členů ŠR a hosta, omluvena neúčast Ing. Radějové – pracovní
zaneprázdnění – a Bc. Šírové - s dětmi v Praze.
Ad 2/ K usnesení z minulé schůze konané 10/6 2010 nebylo připomínek /připravenost
letošního školního roku, projekty/ .
Ad 3/ Pan ředitel Mgr. Jiránek předložil k nahlédnutí Výroční zprávu za školní rok 2009/
2010, zpráva je umístěna na stránkách školy, byla schválena bez připomínek.
Ad 4/ Mgr. Jiránek seznámil členy ŠR se Zprávou o provedené veřejnoprávní kontrole ze dne
22/6 2010. Zpráva byla vyhotovena 30/7 2010 a pověřený kontrolor pan Karel Pitra neshledal
žádných závad, ani ŠR nemá připomínek.
Ad 5/ S rozpočtem školy seznámil přítomné Mgr. Jiránek. Rozpočet prošel minulý týden
prvním čtením. Peněz není nikdy dost, ale letošní šk. rok se podaří vybavit 1 třídu novým
nábytkem – situace je lepší než v loňském školním roce. Nájem od GIO je mírně vyšší,
podražila voda, plyn. Pro budovu na Komenského náměstí bude překontrolován vodoměr
z důvodu velikého zvýšení odběru vody. I se skromným rozpočtem musí škola dobře
hospodařit.

Na škole velmi dobře funguje Školní klub, u žáků je oblíben, jeho financování zachováme i
pro další roky.
Škola se přihlásila do programu ŠIK = školní informační klub. Na chodbě hlavní budovy bude
umístěna LCD obrazovka, děti budou informovány v krátkých smyčkách o aktuálním dění ze
života společnosti i školy. Smlouva bude podepsána na 10 let – cena 72 tisíc.
Ad 6/ Diskuse, různé:
Šablony – škola se přihlásila do projektu tzv. „Šablon“, získá peníze z EU na výuku žáků,
vybavení a vzdělávání učitelů. Projekt škola zadala v zpracování společnosti SCIO, probíhá
od XI/2010 podle harmonogramu.
Spolupráce s Radou rodičů – dobrá, vychází ze zavedené tradice, minulý týden proběhl
tradiční vánoční trh, plánuje se ples školy v lednu a další akce dle plánu školy.
Den otevřených dveří – bude v lednu, zápis do 1. tříd v únoru.
Mikuláš – bude pro 1. stupeň, tradiční akce 9. tříd.
Sběr – organizujeme dvakrát ročně, zisk do Rady rodičů, vybavení, příspěvky žákům.
Zahrada na KN – dovybavuje se, zakoupeny nové houpačky a průlezky /grant/, instalace na
jaře.
S dopisem ministra Dobeše pedagogům seznámil přítomné Mgr. Jiránek.
Na možnost úrazů /staré stromy/ v parku upozornila Ing. Volšičková, město se zaměří na
úpravu parku.
V příštím školním roce by bylo dobré, kdyby se ředitelé SM škol domluvili na termínech
třídních schůzek a dalších akcí – mnohdy se termíny shodují, rodiče nestihnou např. třídní
schůzky všech svých dětí.
Sportovní akce – VLŠ, bruslení na kurtech – škola nabídky vítá.
Ad 7/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ Výroční zprávu školy za šk. r. 2009/2010
2/ projednala: a/ Rozpočet školy
b/ Zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole
3/ vyjádřila se : a/ K projektu EU – peníze školám („šablony“)
b/ V diskusi k dění na škole /bod 6/
Ad 8/ Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno.
Zapsala: L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: E. Šírová

V Semilech 3.12.2010.

Předseda ŠR: M. Bušanský

