Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne11. června 2014 od 16.00 hodin
Přítomni: 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/
Mgr. Jiří Jiránek, ředitel ZŠ, přizván jako host
Omluvena: Ing. Marcela Volšičková /pracovně mimo SM/
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Uvítání - zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Granty, projekty, soutěže
4. Informace o akcích školy
5. Informace o problémech ve třídách – práce psychologa
6. Nový školní rok, plán v 5. třídách
7. Diskuse, různé
8. Usnesení, 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, zahájení - p. Šída
Ad 2/ K usnesení z minulé schůze ŠR 9. prosince 2013 nebylo připomínek, zkontrolováno
plnění.
Ad 3/ a 4/ Školní akce - plníme 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 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. Jiránek
2 granty - zaměřené na sportovní aktivity žáků (např. okresní kolo 3boj, Cesta proti času, …)
a volnočasové aktivity

p. Šída – dotaz na „větší“ granty – máme v plánu, příští školní rok proběhne vzdělávání
učitelů naší školy – informatika, vybavení poč. technikou
- žádost o asistenta pedagoga (máme pro asistenci 2 žáky) – v jednání
- pronájem TV na Kom. náměstí /i prázdniny/
I za menší finanční příspěvky je škola ráda, na aktivity shání sponzory.
Řada grantů má podporu LBC kraje.
U většiny grantů dostáváme podporu od zřizovatele – spoluúčast, za což děkujeme.
Žáci školy mají úspěchy v soutěžích, i na vyšší úrovni.
Přijímací řízení – mnoho žáků (13) odchází z naší 5. třídy na víceleté GIO, dostali se všichni
zájemci!
Devátá třída – „boj“ o učně i studenty. Domníváme se, že v kraji je přebytek středních škol.
Úroveň maturantů – nepřísluší nám řešit, ale nemůže být u všech dobrá.
p. Šída navrhuje, aby p. Šírová dala podnět jménem ŠR ke změně zákona o zápisech do 1. tříd
– možnost přesunutí na pozdější dobu, po vyšetření školní zralosti PPP
p. Jarolímková – chválí aktivity školy, jejich množství i kvalitu
Ad 5/
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.
Ve třídě 3.A pracuje s dětmi psycholog, problémové děti navštěvují PPP, třídní učitelka pro
mě uspořádala 2denní výlet na stmelení kolektivu.
Pro 6. třídy organizuje škola pravidelně harmonizační pobyt na začátku školního roku.
Kázeňské problémy škola řeší ve spolupráci s psychologem, sociálními pracovnicemi, policií
– vždy vyčerpáme všechny zákonné možnosti k nápravě.
Ad 6/
Personálně je příští školní rok zajištěn. Téměř všichni učitelé budou pracovat /pokud chtějí/
na plný úvazek. Do 1.B přijímáme novou paní učitelku Mgr. Ivetu Borzovou.
Ubývá dětí, i když budeme mít o 1 třídu víc, všechny třídy nejsou naplněny tak, aby počet
žáků byl optimální.
V příštím školním roce bude pro 5. třídy zajištěn kvůli zkvalitnění jazyka rodilý mluvčí
/anglický jazyk/. Výuka bude probíhat v pondělí. Osvědčí-li se tento program, budeme v něm
pokračovat a rozšíříme ho i v dalších třídách.
Ad 7/
Diskuse, různé:
V průběhu schůzky se vyjadřovali aktuálně všichni zúčastnění.
Diskutovaná témata:
 Pochvala školní jídelně na KN – pestrost jídelníčku, vaří se zdravě, ne z granulátů,
zajišťěna je i bezlepková dieta.
 Automat na sladké nápoje a cukrovinky má ve správě GIO.

 Škola by mohla mít v plánu více pracovních činností, děti jsou málo vedeny k práci
(ŠVP je schválen, nemáme další hodinovou dotaci, děti si přinášejí nesprávné pracovní
návyky z domu).
 Pochvala spolupráce školy a rodiny (p. Mlejnková), zájem na řešení problémů.
 Předností je stabilní kolektiv učitelů na škole.
 Zbytečně mnoho informací, které děti – škola předávají rodičům. „Nutnost“ podpisu –
zpívání Jizerka, nábor ZUŠ,…
 Projednáváno chování konkrétních žáků – informace o postupu a jednání školy.
Ad 8/
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 : V diskusi k aktivitám i problémům školy
4/ ukládá: Paní Evě Šírové napsat dopis nadřízenému orgánu o možnosti změny v zákoně
– posunout dobu zápisu do l. tříd na dobu po vyšetření školní zralosti dětí
Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno. Jednání ukončeno. Příští schůze ŠR se
uskuteční v 1. pololetí školního roku 2014/2015.
Zapsala: L. Bachtíková
Ověřovatel zápisu: E. Šírová
V Semilech 14. června 2014.

Předseda ŠR: Ing. Daniel Šída

