Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 10. června 2010 od 17.00 hodin

Přítomni: pan Skořepa /zástupce žáků/
Ing. Radějová a Ing. Volšičková – později, /za zřizovatele/
Bc. Šírová a Mgr. Bachtíková /za ped. prac. školy/
Mgr. Jiránek, ředitel ZŠ, host
Nepřítomni: pan Bušanský – omluven
Schůzi řídila: p. Šírová
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze 25.1.2010
3. Informace o třídách, problémy
4. Připravenost na šk. r. 2010/2011
5. Diskuse, různé
6. Usnesení
7. Závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.
Určení zapisovatele /L. Bachtíková/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Ad 1/ Přivítání přítomných členů ŠR a hosta p. ředitele Jiránka
Ad 2/ Usnesení z minulé schůze je splněno, pro další školní rok budeme mít dvě první třídy,
odliv žáků na víceleté GIO trvá, spolupráce s RR je nadále dobrá, projekty podáváme
Ad 3/ Problematický je ve 2.A žák Martin Hanuš – zdravotní postižení, Tourettův syndrom,
Aspergerův syndrom, porucha pozornosti, o poruše se často jedná, žák bude v září
hospitalizován.
V 6.B má vážné problémy Tomáš Hanuš /sourozenec/, škola jedná s SPC Turnov, žák
má asistenta, bude též v září hospitalizován.
Problémová je třída 6.A – žák Benjamin Landiga, velmi konfliktní celá rodina, často
se s nimi též jedná i prostřednictvím dalších institucí, s celou třídou pracuje Mgr. Michal
Koťátko – terapie.
V 8.A se odchodem žáka Pavla Krejčího atmosféra zklidnila, bez potíží.

Pěkně si letos vedou 9. třídy.
Ostatní třídy jsou bez větších problémů a stížností.

Ad 4/ Příští školní rok je připraven, bude pokračovat výuka podle ŠVP a změn, ke kterým
došlo po inspekci. Úvazky pro učitele jsou zpracovány se snahou zachovat co největší
odbornost a aprobovanost.
Budeme žádat projektem o tzv. „Evropské peníze“ /www.eupenizeskolam.cz/, v některých
třídách se bude učit podle šablon klíčových aktivit – informace na: esf@msmt.cz

Ad 5/ Diskuse:
p. Jiránek – zateplování hlavní budovy, výměna oken – požadavek na zřizovatele o peníze na
vymalování, bohužel „krácen“ na polovinu, vymalování je víc než nutné, nelze již řešit
„svépomocí“, je třeba provést práci také jednou odborně
p. Bachtíková – spolupráce s Radou rodičů pokračuje zdárně, chystá se Zahradní slavnost pro
žáky školy, rodiče, zaměstnance a hlavně budoucí prvňáčky, proběhne odpoledne plné her a
zábavy
p. Šírová – informace o projektu „Peníze do škol“ /šablony“/
Ad 6/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ Kontrolu usnesení z minulé schůze
2/ projednala: a/ Informace o třídách a problémy některých tříd
b/ Připravenost školního roku 2010/2011
3/ vyjádřila se : a/ K navrhovaným projektům
b/ K opravám hlavní budovy
Ad 8/ Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno. Příští schůze ŠR se
uskuteční koncem září nebo začátkem října 2010.
Zapsala: L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: E. Šírová
V Semilech 10.6.2010.

Předseda ŠR: M. Bušanský

