Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 9. 12. 2013 od 15.00 hodin
Přítomni: paní Mgr. Soňa Jarolímková Římková /zástupce žáků/
paní Ing. Marcela Volšičková, paní Lena Mlejnková /za zřizovatele/
Mgr. Ludmila Bachtíková, Bc. Eva Šírová /za ped. prac. školy/
Mgr. Jiří Jiránek, ředitel ZŠ, host
Nepřítomen: pan Ing. Daniel Šída – omluven
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Zahájení schůze – uvítání, návrh bodů k projednání
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Výroční zpráva školy za minulý školní rok
4. Granty
5. Rozpočet školy
6. Diskuse, různé
7. Usnesení
8. Závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.
Schůzi řídila p. Eva Šírová
Určení zapisovatele /L. Bachtíková/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Ad 1/ Přivítání přítomných členů ŠR a hosta, omluvena neúčast Ing. D. Šídy
Ad 2/ K usnesení z minulé schůze konané 9.6.2013 nebylo připomínek /připravenost
letošního školního roku, projekty/ .
Ad 3/ Pan ředitel Mgr. Jiránek předložil k nahlédnutí Výroční zprávu za školní rok 2012/
2013, zpráva je umístěna na stránkách školy, byla schválena bez připomínek.
Výroční zpráva = zpráva o činnosti školy.
Paní Mlejnková zmínila kázeňská opatření. Počet napomenutí, důtek a snížených stupňů
z chování nijak významně nenarůstá, je každý rok přibližně stejný. Pan Jiránek objasnil
udělení některých trestů.
Studium na středních školách – výsledky školy v přijímacím řízení na střední školy i učiliště
uspokojivé. Pro školu není „výhodný“ veliký počet zájemců a následně přijatých dětí z našich
5. tříd na víceleté gymnázium (v loňském školním roce 13 žáků odešlo do primy GIO). Od
letošního školního roku budou zpřísněna kritéria pro přijetí na víceletá gymnázia.
Přítomní kladně hodnotí akce proběhlé během školního roku v rámci kvality i kvantity.

Ad 4/ Škola každoročně připravuje granty. Většina je doporučena, schválena a podporována
zřizovatelem i krajem.
Granty mají na škole tradici, jedná se o spolupráci rodičů se školou a školy s rodiči.
Každoročně jsou pořádány osvědčené akce vánoční trh, ples školy, masopustní karneval,
zahradní slavnost, …. Spolupráce s rodiči je výborná, např. čistý zisk z nedávného vánočního
trhu byl 17 704,- Kč. Ziskový je i ples a dětský karneval. Utržené peníze jsou využity zpětně
pro potřeby dětí. Rodiče podporují i sběrové akce (starý papír – podzimní výtěžek okolo
6 500,- Kč /bude ještě na jaře/, baterie, staré elektrické spotřebiče, víčka, ….).
Další granty podporují sportovní aktivity školy a jsou oblíbeny mezi žáky i rodiči.
Spolupracujeme i s GIO a ISŠ – nyní je aktuální grant na podporu technických předmětů,
který slouží i žákům naší základní školy.
V loňském školním roce byly na škole dokončeny tzv. „šablony“, přinesly škole modernizaci
a zlepšení podmínek pro práci žáků i učitelů. Celou dobu se při tvorbě šablon o výsledky
starala paní Mgr. Marková z Hradce Králové. Pracuje pro naši školu i nyní a pomáhá
s vyhledáváním a doporučováním vhodných projektů a nabídek.
Ad 5/ S rozpočtem školy seznámil přítomné ředitel školy Mgr. Jiránek. Rozpočet projednán
na MÚ Semily. Obě strany jsou s navrhovaným rozpočtem spokojeny. Škola je již téměř celá
vybavena novým žákovským nábytkem, postupně se obnovují a doplňují učebnice a pomůcky
pro žáky v rámci zkvalitnění výuky.
Peněz není nikdy nazbyt, ale škola s určeným rozpočtem musí vyjít a dobře hospodařit.
Daří se zvelebovat budovu na Komenského náměstí – nový nábytek, malování tříd a chodeb,
nové sokly místo již zastaralých emailových, drobné stavební úpravy. Potřebovali bychom
vyměnit nebo alespoň opravit střechu. Tato investice se plánuje.
Na škole velmi dobře funguje Školní klub, u žáků je oblíben, jeho financování zachováme i
pro další rok. Činnost je pestrá, mění se podle zájmu dětí.
O nabídku pece pro keramické výrobky nemáme zájem. Kroužek keramiky pracuje právě
v rámci Školního klubu pod vedením prof. Riegerové na GIO, na keramiku chodí žáci i do
ZUŠ a domu dětí.
Ad 6/ Diskuse, různé:
- diskutovalo se během jednání k jednotlivým bodům programu
Problémoví žáci – skoro v každé třídě, pracuje se s nimi podle možností, spolupráce
s rodinou, výchovným poradcem, PPP v Semilech, dětskou psychiatrií, sociálním úřadem, ….
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 16. ledna, zápis do 1. tříd v únoru – celoměstská akce
Možnost opakování ročníku pro prospěchově slabé žáky 1x na 1. stupni, 1x na 2. stupni,
jinak žáci postupují do vyššího ročníku s nedostatečnou.
Mikuláš – byl 5.12. pro 1. stupeň a Speciální školu, tradiční akce 9. tříd, hezká akce
Sběr – organizujeme dvakrát ročně, zisk do Rady rodičů, vybavení, příspěvky žákům..
Sportovní akce – pořádané školou nebo jinými organizacemi, VLŠ, bruslení na kurtech –
škola nabídky vítá.
p. Jarolímková – kladně hodnotí výuku pracovních činností na škole, děti jsou vedeny k práci
/vaření, šití, úklid…/
- oceňuje výuku TV /gymnastika, hry, pestrost činností/
- chválí školní kuchyň a jídelnu na Komenského náměstí, hlavně paní
kuchařky – vaří chutně, jsou ochotné připravovat dětem bezlepkovou dietu,
což je veliká pomoc pro rodiny s takto nemocným dítětem

Ad 7/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ Výroční zprávu školy za šk. r. 2012/2013
2/ projednala: a/ Rozpočet školy
3/ vyjádřila se : a/ K zapojení školy do grantů
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 12.12.2013.

Předseda ŠR: Ing. Daniel Šída
/zastoupen Mgr. Jarolímkovou Římkovou/

