Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 18. 1. 2012 od 16.00 hodin
Přítomni: pan Bušanský, pan Skořepa /zástupci žáků/
Ing. Volšičková, Ing. Radějová /za zřizovatele/
Bc. Eva Šírová, Mgr. Bachtíková /za ped. prac. školy/
/ředitel školy Mgr. Jiránek omluven – lyžařský výcvik/
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Zahájení schůze – uvítání, návrh bodů k projednání
2. Kontrola usnesení z minulého jednání 16/6 2011
3. Výroční zpráva školy za minulý školní rok
4. Úprava ŠVP
5. Rozpočet školy
6. Informace o akcích školy, problémy ve třídách
7. Diskuse, různé
8. Usnesení -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.
Ad 2/ K usnesení z minulé schůze konané 16/6 2016 nebylo připomínek /připravenost
letošního školního roku, projekty/ .
Ad 3/ Zástupkyně ředitele školy p. Šírová předložila k nahlédnutí Výroční zprávu za školní
rok 2010/ 2011, zpráva je umístěna na stránkách školy, byla schválena bez připomínek.
Ad 4/ Se změnami a úpravami v ŠVP seznámil Mgr. Jiří Jiránek, ředitel školy. Německý
jazyk, který byl zařazen jako další jazyk ve volitelných předmětech se přesunuje do části
2.cizí jazyk jako povinný jazyk.
ŠVP bude doplněn o podrobnější dopravní výchovu.
Ad 5/ / S rozpočtem školy seznámila přítomné Bc. Šírová, upřesnění podala Ing. Radějová.
Peněz není nikdy dost. Každý školní rok se podaří vybavit nějakou třídu novými žákovskými
stolky a židlemi. Byly opraveny WC na Komenského náměstí, které už nevyhovovaly
hygienickým normám. Na dovybavení sborovny, kabinetů a ostatních prostor finance nestačí.

Z tzv. „šablon“ (= „evropské peníze“) jsme zřídili novou moderní počítačovou učebnu
s interaktivní tabulí.
Nájem od GIO bude mírně vyšší, podražila voda, plyn. . I se skromným rozpočtem musí
škola dobře hospodařit. Na škole i v letošním školním roce velmi dobře funguje Školní klub.
U žáků je návštěva kroužků oblíbena, financování se budeme snažit zachovat i pro další
roky.
Ad 6/ Akce školy, problémy ve třídách:
Šablony – škola pokračuje v projektu tzv. „Šablon“, získává peníze z EU na výuku žáků,
vybavení a vzdělávání učitelů. Projekt probíhá od XI/2010 podle harmonogramu.
Škola pokračuje i v letošním školním roce v započatých grantech, které jsou schváleny a
finančně podpořeny.
Spolupráce s Radou rodičů – dobrá, vychází ze zavedené tradice, v prosinci proběhl vánoční
trh, ples školy v lednu a další akce dle plánu školy.
Den otevřených dveří – byl v lednu – zájem budoucích prvňáčků dostatečný, zápis do 1. tříd
15. února pro celé Semily
Mikuláš – pro 1. stupeň, velmi zdařilá akce, tradičně se postaraly 9. třídy
Sběr – organizujeme dvakrát ročně, zisk do Rady rodičů, vybavení, příspěvky žákům.
Zahrada na KN – snažíme se o modernizaci, instalace houpaček a průlezky /grant/
svépomocí, proběhla na jaře, budeme nadále pokračovat.
Sportovní akce – VLŠ, bruslení na kurtech, lyžařský vlek nad nádražím – škola nabídky vítá.
Probíhá lyžařský kurs 7. tříd – ne všechny rodiny si mohou kurs dovolit z finančních
důvodů, i když škole je schopna lyžařské vybavení zapůjčit. Žáci se méně pohybují a sportují,
hodně času tráví doma u televize a počítače.
Plavání žáků 1. stupně – p. Skořepa upozornil na výstup z třídní schůzky – v bazénu
v Jilemnici je zima, chladná voda. Prosba rodičů, aby ředitel školy zajistil nápravu a případně
nabídl dětem alternativu (i za cenu vyššího dopravného).
ZŘŠ p. Šírová upozornila na početnost tříd 3.A (30), 5.A (29) a 7.A (29). V těchto třídách se
vyučujícím pracuje hůře.
Problémem nadále zůstává odchod žáků 5. tříd na víceletá gymnázia.
V únoru školu opustí nepřizpůsobivý a problémový žák Benjamin Landiga – dohoda se
zákonným zástupcem žáka.
Ad 7/ Diskuse – proběhla souběžně v 5. bodě
Ad 8/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ Výroční zprávu školy za šk. r. 2010/2011
b/ Úprava v dokumentu ŠVP
2/ projednala: a/ Rozpočet školy
b/ Granty a projekty školy
c/ Připomínku rodičů k výuce plavání v Jilemnici. Pověřuje ŘŠ zjištěním
dalších možností k zajištění lepších podmínek výuky (studená voda, chlad)
3/ vyjádřila se: a/ V diskusi k dění na škole /bod 5/
Závěr

Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno.
Zapsala: L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: E. Šírová
V Semilech 18.1.2012.

Předseda ŠR: M. Bušanský

