Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 5. 12. 2016 od 15.00 hodin
Přítomni: paní Mgr. Soňa Jarolímková Římková /zástupce žáků/
pan Ing. Tomáš Sábl, místostarosta /za zřizovatele/
paní Mgr. Jaromíra Mikšová /za ped. prac. školy/
paní Bc. Eva Šírová /za ped. prac. školy/
pan Mgr. Jiří Jiránek, ředitel ZŠ, host
Omluveni: pan Ing. Daniel Šída, /zástupce žáků/
paní Bc. Lena Mlejnková, starostka /za zřizovatele/
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Zahájení
2. Schválení roční zprávy školy za rok 2015/16
3. Informace o rozpočtu na rok 2017
4. Projekty
5. Akce školy
6. Informace o úpravách, vylepšení prostředí
7. Informace o třídách
8. Diskuse
9. Usnesení - závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.
Schůzi řídila S.Jarolímková-Římková
Určení zapisovatele /J.Mikšová/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Ad 1/ Zahájení.
Přivítání přítomných členů ŠR a hosta Mgr. Jiránka, poděkování za účast.
Ad 2/ Pan ředitel Mgr. Jiránek předložil k nahlédnutí
Výroční zprávu za školní rok 2014/ 2015,
VZ byla odeslána s pozvánkou všem členům ŠR. Zpráva je umístěna zároveň na stránkách
školy a byla předána v papírové podobě na MÚ, odbor školství.
Ing. Sábl vznesl dotaz ke zprávě, kterou si předem prostudoval. Chybí bod Kvalifikace
učitelů. Pan ředitel vysvětlil, že není třeba tento bod zařazovat, chyba se stala, že zůstal tento
bod v osnově. Ve škole se jedná pouze o 3 učitele, jeden studuje, druhý má úvazek 6 hod.,
třetí případ se řeší s ČŠI.
Ad 3/ S návrhem rozpočtu školy seznámil přítomné ředitel školy Mgr. Jiránek. Rozpočet
byl projednán na MÚ Semily. Obě strany jsou s navrhovaným rozpočtem spokojeny, konečná
podoba bude zřejmá v lednu po sestavení městského rozpočtu.
Ad 4/ Projekty
Škola podala 1 žádost na KÚ LBC – byl podpořen grant Volnočasové aktivity částkou 20 tis.
Kč, spoluúčast podpořil zřizovatel částkou 14. tiš.Kč. Čerpáno : nákup dřevěných sedáků na

chodby pro žáky, akce školy- zápisné na republikové finále ve vybíjené, sv.Martin, Cesta
proti času, vánoční jarmark, byla zapojena do 3 projektů EU.
Druhý projekt Šablony do škol, běží od října, podpořeno částkou cca 880 tis., bude čerpáno na
asistenta, doučování žáků, pomůcky.
Třetí projekt Společně a jinak - inkluze / ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Turnov/,
trvání projektu 3 roky, využití : speciální pedagog, školní psycholog, pomůcky.
Zvažuje se zapojení do projektu Erasmus.
Ad 5/ Akce školy:
J. Mikšová seznámila přítomné s akcemi školy na školní rok 2016/17 : třídenní cyklokurz
9.roč. a harmonizační pobyt 6.roč., Cesta proti času, Vaškův běh, Svatý Martin, oslava
17.listopadu, Mikuláš, vánoční jarmark, vystoupení u vánočního stromu, ples školy, Dětská
muzika /karneval/, zahradní slavnost, pasování páťáků a prezentace 9.ročníků. Den
otevřených dveří proběhne až v březnu, protože i zápis do 1. ročníků se posunuje na duben.
Ad 6/ Informace o úpravách, vylepšení prostředí.
Škola se snaží každoročně vylepšovat prostředí žáků i učitelů. Pro učitele probíhá dovybavení
sborovny na 2.stupni, na chodbách jsou nově instalovány vitriny pro učitelskou knihovnu.
Třídy se budou vybavovat během vánočních prázdnin dataprojektory a televizemi. Vzhledem
k třetímu oddělení ŠD dojde k vybavení – bude záležet na schválení rozpočtu.
Paní Mikšová upozornila na stížnosti rodičů i dětí ohledně neutěšeného stavu žákovských
toalet na 2.stupni. Pan Jiránek: upozornil vedení GIO. Naše škola nemůže vkládat finanční
prostředky do oprav /nájem/.
Ad 7/ Informace o třídách:
Celkem 16 tříd, nejpočetnější 4. a 8.ročník. E.Šírová: nejproblematičtější jsou 9.ročníky.
/využíváme psycholožku/. V lednu a únoru proběhne pro jazykové třídy týdenní intenzivní
kurz s rodilými mluvčími-AJ.
Diskuze o odchodu žáků na osmileté gymnázium.
S.Jarolímková – dotaz na případné sloučení současných páťáků, pokud odejde více dětí na
osmileté gymnázium. E. Šírová – pokud by došlo ke sloučení, bude nabídka jazykového
rozšíření řešena vznikem jazykové skupiny.
Ad 9/ Diskuze:
J.Mikšová : pozvala na ples školy a předala volné vstupenky a PF.
T.Sábl nabídl možnost bruslení na nově vznikajícím kluzišti, proběhla diskuze k tématu.

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ schvaluje: a/ Výroční zprávu školy za šk. r. 2015/16
2/ projednala: a/ Rozpočet školy
Závěr
Jednání ukončeno v 16.10 hodin.
Zapsala:
J.Mikšová
V Semilech 7.12.2016

Ověřovatel zápisu:
Eva Šírová

