Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne29. června 2015 od 14.00 hodin
Přítomni: p. starostka Lena Mlejnková a místostarosta Ing. Tomáš Sábl /za zřizovatele/
Bc. Eva Šírová a Mgr.Ludmila Bachtíková /za ped. prac. školy/
Mgr. Jiří Jiránek, ředitel ZŠ, přizván jako host
Omluveni: Mgr. Soňa Jarolímková Římková a Ing. Daniel Šída /za rodiče/
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Uvítání - zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Granty, projekty – informace
4. Úspěchy v soutěžích
5. Informace o akcích školy
6. Informace o problémech ve třídách
7. Nový školní rok, plán v 4., 5., 6. třídách
8. Odchod žáků na 8-leté gymnázium
9. Diskuse, různé
10. Usnesení - závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.
Určení zapisovatele /L. Bachtíková/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Schůzi řídila Bc. Eva Šírová
Ad 1/ Uvítání přítomných členů ŠR, přivítání nového člena ŠR Ing. Tomáše Sábla,
místostarosty /Město Semily/za zřizovatele/, zahájení - E. Šírová
Ad 2/ K usnesení z minulé schůze ŠR (výroční zpráva, rozpočet, činnost školy) konané 3. 12.
2014 nebylo připomínek, zkontrolováno plnění.
Ad 3/ Informaci o grantech a projektech podali pan ředitel Jiránek a paní zástupkyně Šírová,
zhodnotili granty v letošním školním roce (sportovní, volnočasové,….). Podpory zřizovatele
si velice vážíme, škola má na grantech a projektech spoluúčast.
O nové granty na příští školní rok 2015/16 se postupně žádá, sledujeme jejich vyhlašování,
dotace získáme zřejmě ve 2. kole /srpen/, daří se získávat granty sportovní.
Volnočasové aktivity – letos jsme peníze nezískali, ale škola bude pořádat oblíbenou „Cestu
proti času“ i přes nepodpoření grantu /každoročně zajiš
Probíhá projekt „Učíme digitálně“ (51), účast 20 učitelů, proškoleno 5x5 hodin, zisk tabletů
pro učitele, uzavírka bude v červenci.

Grant jazykový (56) – čtenářská gramotnost, 3 učitelé studium v zahraničí, 40 žáků výjezd do
ciziny. Grant na podporu AJ jsme nezískali – rodilý mluvčí – rodiče se vyjádřili kladně, aby
škola spolupracovala s rodilým mluvčím, budeme hledat jiné finanční zdroje na podporu.
Paní starostka – spoluúčast města na g., požádat během léta. Dotazovala se na spolupráci
s knihovnou a městskou policií (je na výborné úrovni), rovněž děti z ŠD navštěvují pravidelně
1x za měsíc místní kino.
Soutěže a olympiády budou probíhat v dalším školním roce – plán.
Ad 4/ Úspěchy žáků – žáci školu dobře reprezentují (pochvala zejména žákům Štěpánu
Zonygovi /aktivní účast v několika soutěžích zároveň na krajské a celostátní úrovni a Matěji
Matoušovi /krajské kolo/.
Daří se atletický 3Boj.
Žáci 4. a 5. ročníků pod vedením E. Šírové se probojovali do celostátního kola vybíjené,
2denní turnaj na Pecce, 12. místo.
Žáci školy se účastní soutěží recitačních, výtvarných, literárních….
Ad 5/ Akce školy – tradiční /plán práce/ a nové, je třeba zodpovědně vybírat z pestré nabídky.
Snažíme se o propojování 1. a 2. stupně školy.
Akce k prevenci šikany a nevhodného chování – škola se hojně účastní, děti na pořady
finančně přispívají. Domníváme se, že by prevence měla být pro žáky zdarma (součást
výuky).
Ad 6/ Problémy se každoročně v některých třídách objeví – řeší se v rámci možností,
spolupráce s PPP, policií, rodiči, občany…..
9.A – údajnou šikanu šetřila policie (odhalila „obrácenou šikanu“) i ČŠI – vysvětlil p. Jiránek
7.B – žák Skořepa /velké zlepšení, přesto nadále pod kontrolou, neustále se řeší/
4.A, 4.B – s třídami se soustavně pracuje, Atřída se zlepšila, Btřída je stále problémová,
přecházejí do hlavní budovy, změna třídních učitelů
letošní 9. třídy – hodnoceny výborně, pracovaly velmi zodpovědně
(Školství řídí na městě pan místostarosta Sábl )
Ad 7/ Personálně je příští školní rok zajištěn. Téměř všichni učitelé budou pracovat /pokud
chtějí/ na plný úvazek. Do 3.A přijímáme novou paní učitelku Mgr. Lucii Horákovou, do
důchodu odcházejí Mgr. Bachtíková a paní vychovatelka Boušková /za ni nastoupí paní
Zuzana Hloušková).
Všechny třídy nejsou naplněny tak, aby počet žáků byl optimální.
V příštím školním roce bude pro 4., 5. a 6. třídy zajištěn (některé třídy nově) kvůli zkvalitnění
jazyka rodilý mluvčí /anglický jazyk/. Výuka bude probíhat v úterý. Osvědčí-li se tento
program, budeme v něm pokračovat a rozšíříme ho i v dalších třídách.
Do 1. tříd nastupuje zatím 39 dětí, vyučující budou Mgr. Kordíková a Mgr. Novotná.
Dojde ke spojení současných 2. tříd (27 dětí).
Rekonstruuje se budova na Komenského náměstí.
Ad 8/ Na víceleté GIO odchází letos 5 dětí z 5. tříd, do budoucích 6. tříd přijdou děti
z vesnic. Z 9. tříd byli žáci v přijímacím řízení úspěšní.
Ad 9/ Diskuse, různé:

V průběhu schůzky se vyjadřovali aktuálně všichni zúčastnění.
Ad 10/ 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
c/ Připravenost nového školního roku 2015/16
3/ vyjádřila se : V diskusi k aktivitám i problémům školy
Závěr
Hlasování o navrženém usnesení, schváleno.
Jednání ukončeno.
Příští schůze ŠR se uskuteční v 1. pololetí školního roku 2015/2016.

Zapsala: L. Bachtíková

Ověřovatel zápisu: E. Šírová

V Semilech 30. června 2015.

Předseda ŠR: Ing. Daniel Šída
/nepřítomen, s jednáním seznámen/

