Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne19. června 2013 od 17.00 hodin
Přítomni: Ing. Marcela Volšičková a p. Lena Mlejnková /za zřizovatele/
Bc. Eva Šírová a Mgr.Ludmila Bachtíková /za ped. prac. školy/
Mgr. Soňa Jarolímková Římková a Ing. Daniel Šída /za rodiče/
Omluven: Mgr. Jiří Jiránek, ředitel ZŠ, přizván jako host
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Uvítání - zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Granty, projekty, informace o akcích školy a problémech ve třídách
4. Diskuse, různé
5. Usnesení
6. Závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.
Určení zapisovatele /L. Bachtíková/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Schůzi řídil Ing. Šída
Ad 1/ Přivítání přítomných členů ŠR - p. Šída
Ad 2/ K usnesení z minulé schůze ŠR 4. prosince 2012 nebylo připomínek
Ad 3/ Škola organizuje mnoho akcí, plní Plán práce schválený na začátku školního roku, dále
využíváme aktuálních nabídek.
Akce školy jsou plánovány vždy na začátku školního roku s osobní zodpovědností za jejich
splnění /viz. Plán práce školy/, v červnu probíhá zhodnocení Plánu a zhodnocení práce
předmětových komisí. Plán práce se daří plnit, většinou je doplněn a obohacen o další akce,
které se během školního roku doplňují a přidávají – p. Šírová a Bachtíková
Mnoho akcí má na škole svoji tradici, děti, rodiče i učitelé se na ně těší a zodpovědně je
připravují. Vše o naší práci najde každý na stránkách školy.
Mnoho aktivit plyne z plnění grantů – p. Šírová

V loňském školním roce bylo podáno 6 grantů a všechny uznány, letos škola napsala 3 granty
a naplněn bude pouze jeden – Nadace Jizerské hory. Došlo k zjednodušení žádosti při
podávání grantů. K Libereckému kraji byly podány dvě žádosti – nebyly úspěšné – u grantu
k výuce TV jsme dostali vyrozumění, že nebyl naplněn podprogram / bude konzultováno s p.
Hanouškem přímo z kraje, není jasné proč/. U druhého, tradičního grantu ke společným
aktivitám rodičů, žáků a učitelů jsme neuspěli – bylo chybné IČO.
I za menší příspěvky je škola ráda, na aktivity shání sponzory (např. rostliny na osázení
zahrady za školou na Komenského náměstí, pomoc při plese, na Vánoční jarmark pečou
rodiče, občerstvení na Zahradní slavnost zajišťují zaměstnanci školy, ….)
Nadace Jizerské hory – příspěvek 15000 ,- Kč. Řada grantů má podporu LBC kraje.
U většiny grantů dostáváme podporu od zřizovatele – spoluúčast, za což děkujeme.
Pí.Mlejnková – bude vypsáno 2.kolo grantů.
S problémovými třídami a vícepočetnými třídami se systematicky pracuje po celý školní rok,
spolupracujeme s různými dalšími institucemi, rodiči, …. Vyučující i vychovatelé se snaží o
maximální důslednost a společné postupy při výuce i výchově.
Kázeňské problémy škola řeší ve spolupráci s psychologem, sociálními pracovnicemi, policií
– vždy vyčerpáme všechny zákonné možnosti k nápravě (žáci Benjamin Landiga, Dominik
Wittmayer, Kryštof Skořepa, Štěpánka Kubešová, …)
Personálně je příští školní rok zajištěn i vzhledem k poměrně pozdnímu konkurzu na ŘŠ. Ne
všichni učitelé budou pracovat na plný úvazek – ubývá dětí, všechny třídy nejsou naplněny
tak, aby počet žáků byl optimální.
Ad 4/ Diskuse, různé:
 p. Volšičková informovala o tom, že školní inspekce srovnávala obě SM školy, naše
hodnocena „hůře“ – připomínka p. Šírové: u nás inspekce byla před 5 lety a nebylo
žádných připomínek, od té doby tu inspekce nebyla – není jasné, z čeho vychází závěr
inspekce.
 Konkurz na ŘŠ – post obhájil Mgr. Jiří Jiránek na dalších 6 let /celkem 3 uchazeči/
 Vzdělání pedagogů naší školy – 2 nemají patřičné vzdělání /VŠ/
 Problémová třída 5.A – pracuje s ní psycholog
 p. Šída – dotaz na finance
 Asistent pedagoga – příští šk. rok nebude
 Vybavení tříd – standardní, novým nábytkem vybaveny již téměř všechny třídy na
2.stupni, na 1. stupni byly dvě třídy vybaveny díky zřizovateli, který dostal finanční
prostředky z kraje
 Přestup žáků na víceleté GIO – p. Jarolímková
 p. Mlejnková – školství v SM – ZŠW, dvě ZŠ …
 p. Mlejnková – dotaz na vyučující třídní v příštím šk. roce
 p. Volšičková – poděkování učitelům
 p. Jarolímková – pochvala výuky na 1. stupni ZŠ
 p. Šída – poděkoval učitelům, děti rády chodí do školy
Ad 5/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: Podávání grantů a práci na projektech školy

2/ projednala: a/ Informace o akcích školy
b/ Informace o problémových třídách a žácích, práci s nimi
3/ vyjádřila se : a/ v diskusi k aktivitám i problémům školy
Ad 6/ Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno. Příští schůze ŠR se
uskuteční v 1. pololetí školního roku 2013/2014.
Zapsala: L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: E. Šírová
V Semilech 25. června 2013.

Předseda ŠR: Ing. Daniel Šída

