Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 4. prosince 2012 od 17.00 hodin

Přítomni: Mgr. Soňa Jarolímková Římková a Ing. Daniel Šída /zástupce žáků/
Ing. Marcela Volšičková a Lena Mlejnková /za zřizovatele/
Bc. Eva Šírová a Mgr. Ludmila Bachtíková /za ped. prac. školy/
Mgr. Jiří Jiránek, ředitel ZŠ, host
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Uvítání, přivítání nových členů ŠR
2. Seznámení s volebním a jednacím řádem ŠR
3. Volba předsedy a místopředsedy
4. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
5. Seznámení s návrhem rozpočtu na r. 2013
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
K navrženému programu nebylo připomínek. Zápis z posledního jednání 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 zvolených členů ŠR za rodiče
žáků paní Jarolímkové Římkové a pana Šídy, za zřizovatele paní Mlejnkové – místostarostky
města.
Schůzi zahájil ředitel školy pan Jiránek.
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 – zvoleni členové ŠR.
Ad 3/ Podle Volebního řádu proběhla volba předsedy – navržen a jednohlasně zvolen pan
Ing. Daniel Šída – a místopředsedy – navržena a zvolena paní Mgr. Soňa Jarolímková
Římková
Ad 4/ Pan ředitel Mgr. Jiránek předložil členům ŠR Zprávu o činnosti školy za školní rok
2011/2012 – je na web stránkách školy, ke zprávě následně proběhla diskuse: možnost
domácí výuky žáků, integrovaní žáci a péče o ně – asistent pedagoga, více integrací díky širší
diagnostice, chování žáků – hrubost, agresivita – a práce s těmito žáky, neprospěch 4 žáků a
jejich opakování ročníku. Zpráva jednohlasně schválena.

Ad 5/ Seznámení s návrhem rozpočtu – přednesl pan ředitel Jiránek jako každoroční „boj o
finance“, návrh bude projednáván se zřizovatelem a má být schválen 4/2 2013. Opět se
k tomuto bodu diskutovalo.
Škola se snaží o zvelebování prostředí ve škole především pro děti – nábytek do tříd, tabule,
oprava WC a budovy na Komenského náměstí, šatny, školní zahrada …. Letos díky tzv.
rezervnímu fondu byla rekonstruována pro pedagogy 1. stupně sborovna.
Prioritou zůstává střecha a okna budovy na Komenského náměstí.
Pan předseda Šída poukázal na nájemní poplatky GIO (zvyšují se ceny služeb a energií,
provoz budovy), Paní Volšičková podotkla, že jsme vlastně pro město díky placení nájmu
GIO „nejdražší škola v přepočtu na žáka“, i když vybavenost školy tomu neodpovídá.
Ve městě je zatím počet budoucích prvňáčků snad dostatečný a nebude třeba omezovat počty
1. tříd ve městě. Uspokojující je i počet míst v MtŠ.
Ad 6/ Diskuse proběhla průběžně při projednávání bodů 4/ a 5/ .
Paní Šírová zhodnotila granty školy. Spolupracujeme s MěÚ a zajímavé jsou pro školu
granty, které vypisuje Liberecký kraj.
Paní Jarolímková Římková pochválila zvelebení šatny na Komenského náměstí (ekologický
kroužek pod vedením paní Hřibové). Kladně hodnotila postoj školy k řešení šikany v 5.A a
práci s touto problémovou třídou. Tlumočila požadavek rodičů dojíždějících žáků II. stupně
na možnost pobytu nejen těchto dětí po vyučování v budově školy – projednávalo se též na
pedagogické radě – v lednu „zkušební provoz“.
Pan Šída zdůraznil nutnost kvalitní výuky matematiky, fyziky, chemie, informatiky a jazyků
pro budoucí zaměstnání současných žáků.
Ad 7/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ volbu předsedy pana Ing. Šídy
b/ volbu místopředsedkyně paní Soni Jarolímkové Římkové
c/ Zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012
2/ projednala: a/ Jednací řád ŠR
b/ Volební řád
c/ Návrh rozpočtu na rok 2013
3/ vyjádřila se : a/ v diskusi k jednotlivým bodům programu
Ad 8/ Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno v 18.30 hodin. Příští schůze
ŠR se uskuteční 12/6 2013 v 18 hodin (změna termínu vyhrazena).
Zapsala: Mgr.L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: Bc. E. Šírová

V Semilech 4.12.2012.

Předseda ŠR: Ing. Daniel Šída

