Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 3. 12. 2014 od 16.00 hodin
Přítomni: paní Mgr. Soňa Jarolímková Římková /zástupce žáků/
pan Ing. Daniel Šída /zástupce žáků/
pan Ing. František Mojžíš /za zřizovatele/
paní Mgr. Ludmila Bachtíková /za ped. prac. školy/
paní Bc. Eva Šírová /za ped. prac. školy/
pan Mgr. Jiří Jiránek, ředitel ZŠ, host
Nepřítomna: paní Lena Mlejnková /za zřizovatele/ – omluvena pro nemoc
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Zahájení schůze – uvítání, návrh bodů k projednání
2. Výroční zpráva školy za minulý školní rok
3. Rozpočet školy – návrh, informace
4. Informace o třídách
5. Diskuse, různé
6. Usnesení - závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.
Schůzi řídila p. Jarolímková - Římková
Určení zapisovatele /L. Bachtíková/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Ad 1/ Zahájení.
Přivítání přítomných členů ŠR a hosta Mgr. Jiránka, omluvena neúčast paní
Mlejnkové (nemoc). Za Ing. Volšičkovou (ve volbách nekandidovala) nominován za
zřizovatele Ing. Mojžíš.
Ad 2/ Pan ředitel Mgr. Jiránek předložil k nahlédnutí
Výroční zprávu za školní rok 2013/ 2014,
Zpráva bude umístěna na stránkách školy. /Byla schválena bez připomínek./
Výroční zpráva = zpráva o činnosti školy.
Škola měla 15 tříd, počet žáků je přibližně stejný jako v předchozích letech. Kázeňské
problémy jsou podobné. Mnoho dětí tradičně odešlo (14) z 5. třídy na víceleté GIO. Přijati na
střední školy všichni.
Škola má 15 integrovaných žáků.

Projekty a granty – 2 žádosti (TV a sport, Volnočasové aktivity) podány na LBC kraj,
prošly díky spoluúčasti zřizovatele a podpoře Rady rodičů.
Úspěšně probíhá celostátní program Post Bellum (vyhledávání pamětníků, úspěšní a vítězní
byli žáci s materiály o panu Ladislavu Trejbalovi, který však nečekaně před prezentací
projektu zemřel – materiály předány po předešlé domluvě pozůstalým).
V tomto školním roce 2014/15 naši žáci sledují osudy pana prof. Oldřicha Kolzrta.
Ad 3/ S rozpočtem školy /přesně rozpočtovým provizoriem – nové vedení na radnici po
volbách/ 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. V minulém školním roce proběhly rozsáhlé úpravy ve škole na
Komenského náměstí /oprava WC, nově upraveny nátěry na chodbách – barvy, úpravy
interiéru tříd i chodeb/.
I v budově Nad Špejcharem se realizují rozsáhlé úpravy pro zlepšení prostředí.
Peněz není nikdy nazbyt, ale škola s určeným rozpočtem musí vyjít a dobře hospodařit.
Organizace nemá žádné nedobytné pohledávky. Žádá v době rozpočtového provizoria o
dotaci ve výši 600 000,- Kč na poskytnutí záloh ne energii a nájemné.
O hospodaření školy se stará účetní paní Dana Novotná.
Ad 4/ Informace o třídách
- podali p. Jiránek, p. Šírová a p. Bachtíková /zahrnuto v diskusi/
Ad 5/ Diskuse, různé:
- diskutovalo se během jednání k jednotlivým bodům programu
p. Šída – diskutoval k rozpočtu, co s úsporou financí?, zůstávají škole? – ANO
dotaz, zda se rozpočet navyšuje? – ANO (např. růst platů, plánované
rekonstrukce,…)
pochválil vylepšení prostředí na KN, pěkný první dojem při vstupu do budovy
p. Mojžíš – dosud není jmenována školská komise ani její předseda, v minulých letech byla
její práce spíše pasivní, naše škola v ní neměla zástupce
p. Jarolímková – pochválila vyučující za hezký přístup k dětem, zájem o práci, oceňuje i
práci kuchařek na KN – není jim zatěžko vařit denně bezlepkovou dietu pro
nemocné děti, je to pro rodiče veliká pomoc
Dále se přítomní vyjadřovali:
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 v lednu, zápis do 1. tříd v únoru – celoměstská akce

Mikuláš – bude v pátek 5.12. pro 1. stupeň, tradiční akce 9. tříd, oboustranná spokojenost
Sběr – organizujeme dvakrát ročně, zisk do Rady rodičů, vybavení, příspěvky žákům..
Sportovní akce – pořádané školou nebo jinými organizacemi, závody, nominace, VLŠ,
bruslení na kurtech, … – škola nabídky vítá.
Ad 6/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ Výroční zprávu školy za šk. r. 2012/2013
2/ projednala: a/ Rozpočet školy - rozpočtové provizorium
3/ vyjádřila se : a/ K činnosti školy a plnění úkolů
b/ V diskusi k dění na škole /bod 5/
c/ Pochvalně k zlepšování prostředí pro žáky
Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno v 17.30 hodin.

Zapsala:
L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu:
E. Šírová

V Semilech 6.12.2014.

Předsedkyně ŠR:
Soňa Jarolímková Římková

