Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 16. června 2011 od 17.00 hodin
Přítomni: 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, pan Skořepa - omluven /zástupci rodičů/
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Uvítání - zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Informace o akcích školy
4. Informace o problémech ve třídách
5. Diskuse, různé
6. Usnesení
7. Závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.
Určení zapisovatele /L. Bachtíková/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Schůzi řídila L. Bachtíková
Ad 1/ Přivítání přítomných členů ŠR, pan Bušanský služebně mimo Semily, pan Skořepa
pracovně zaneprázdněn.
Ad 2/ K usnesení z minulé schůze ŠR 2. 12. 2010 nebylo připomínek.
Ad 3/ Škola organizuje mnoho akcí, plní Plán práce schválený na začátku školního roku, dále
využíváme aktuálních nabídek.
Mnoho aktivit plyne z plnění grantu „Vzájemná spolupráce společnými aktivitami“ =
spolupráce škola, žáci a rodiče. Plánovaná cena grantu je 48 000,-Kč, žádost do Liberce o
příspěvek 33 000,-, dostali jsme pouze 10 000,-. Žádost zřizovateli o 30 000,- /povinná
spoluúčast + příspěvek/.
Další grant je „Aktivní sociální učení, jsme spolu“ – obdrželi jsme dotaci 30 000,-, která je
postupně využívána pro problémové třídy, zatím se jednalo o 7.A / lanové centrum a rafty na
Malé Skále, na podzim se uskuteční harmonizační pobyt pro 6.A a 7.B.
Ad 4/ S problémovými třídami a vícepočetnými třídami se systematicky pracuje po celý
školní rok, spolupracujeme s PPP Semily a s různými dalšími institucemi, rodiči, ….
Vyučující i vychovatelé se snaží o maximální důslednost a společné postupy při výuce i
výchově.
Personálně je příští školní rok zajištěn, bohužel došlo k propuštění 2 učitelů – smlouva na
dobu určitou. Ne všichni zaměstnanci budou pracovat na plný úvazek – ubývá dětí, všechny
třídy nejsou naplněny tak, aby počet žáků byl optimální.

Ad 5/ Diskuse, různé:
 Příští školní rok 2 první třídy po 18 žácích
 Došlo k úpravě plánovaného rozpočtu, škola dostává od zřizovatele méně peněz,
vyškrtnutá částka na vybavení novým žákovským nábytkem a WC Komenského,
přitom zařízení v některých třídách pamatují rodiče a mnohdy i prarodiče žáků, o
požadavcích učitelů nelze vůbec mluvit.
 Škola se zapojila do „Šablon“ = peníze z EU, vybavena nová počítačová učebna,
pomůcky pro výuku
 Přeplněné třídy budoucí 3.A, 5.A a 7.A (třídy bez paralelek)
 Školní ples – úspěšná akce, spolupráce všech
 Proběhla akce „Dny Evropy“ na 2. stupni
 Na 1. stupni proběhne akce Kontinenty
 Sportovní akce – úspěchy žáků
 Problémem jsou odchody žáků 5. tříd na GIO – letos „jen“ 6
 Všichni žáci 9. tříd umístěni
 Akce na 1. stupni – jarmark, karneval, zahradní slavnost, pasování páťáků, vítání
budoucích prvňáčků, ….
 Návštěva Dřevěnek, divadel, knihovny, pořadů v aule,….
 Školní družina – plný stav, úprava zahrady, akce školní družiny, výzdoba školy na KN
 Příspěvky do Semilských novin
 Ředitelské volno – nešel elektrický proud, provoz ŠD zajištěn, učitelé na pracovišti
Ad 6/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ podání žádosti zřizovateli o příspěvek na grant „Vzájemná spolupráce …..“
s částkou 30 000,- Kč
2/ projednala: a/ Informace o akcích školy
b/ Informace o problémových třídách a práci s nimi
3/ vyjádřila se : a/ v diskusi k aktivitám i problémům školy
Ad 7/ Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno. Příští schůze ŠR se
uskuteční v 1. pololetí školního roku 2011/2012.

Zapsala: L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: E. Šírová

V Semilech 20. června 2011.

Předseda ŠR: M. Bušanský

