Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne15. června 2016 od 16.00 hodin
Přítomni: p. starostka Lena Mlejnková a místostarosta Ing. Tomáš Sábl /za zřizovatele/
Mgr. Jaromíra Mikšová, Bc. Eva Šírová /za ped. prac. školy/
Mgr. Soňa Jarolímková-Římková, Ing. Daniel Šída /za rodiče/
Mgr. Jiří Jiránek, ředitel ZŠ, přizván jako host
Program jednání: /návrh zaslán členům v pozvánce/
1. Zahájení
2. Granty, projekty – informace
3. Úspěchy v soutěžích /olympiády, sport/
4. Informace o akcích školy
5. Informace o problémových třídách
6. Nový školní rok, plán ve 4.,5,. 6.třídách
7. Odchod žáků na 8-leté gymnázium
8. Diskuse
9. Usnesení - závěr
K navrženému programu nebylo připomínek.
Určení zapisovatele /J.Mikšová / a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Schůzi řídila Bc. Eva Šírová
Ad 1/ Uvítání přítomných členů ŠR
Ad 2/ Granty, projekty
Podány 2 granty na KÚLBK, Preventivní program připravený PhDr. V.Pickovou nebyl
podpořen pro podhodnocený finanční požadavek. Grant Volnočasové aktivity byl schválen a
podpořen částkou 20 tis. Kč. O prázdninách budou vyhlášeny projekty EU. Škola má
připravený projekt za cca 800 tis.Kč.
Ad 3/ Úspěchy v soutěžích /olympiády, sport/.
Sport.
Chlapci ze 4.-5.ročníků /12/ve vybíjené získali 6.místo v republikovém finále.
Ondřej Fries 1.místo v kraji v trojboji, Josef Horáček 6.místo v kraji. Atletika mezi
semilskými školami, pořádané SVČDM a městem Semily – 2.místo. V tomto případě by bylo
dobré najít jiný termín, neboť v červnu jsou školy na výletech, jiné soutěže- letos se nemohla
zúčastnit z tohoto důvodu Waldorfská ZŠ. Škola přivezla 5 medailí z DOH z Turnova, dobrá
účast a výsledky i v Poháru rozhlasu.
Vědomostní soutěže.
Tereza Krausová, 5.B – 1. místo v okresním kole Pythagoriády.

Richard Mlejnek, 5.B – 2.místo v okresním kole Pythagoriády
Matěj Vodrážka, 6.B – 3.místo v okresním kole zeměpisné olympiády
Kryštof Klodner, 6.A – 9.místo v okresním kole biologické olympiády
Ad 4/ Informace o akcích školy
J.Mikšová – seznámila přítomné se všemi akcemi školy dle plánu.
Kladný ohlas na Učení naruby/ pí.Mlejnková/, kdy žáci 9.roč. učí ke Dni učitelů děti
z 1.stupně a Barevné dny / p.Sábl/– pod záštitou žáků 9.roč., kteří i bodovali a vyhodnotili
účast jednotlivých tříd. Zapojili se i učitelé, kteří získali 1.místo společně s 6.A.
Ad 5/ Informace o problémových třídách.
V 5. A došlo ke zklidnění atmosféry třídy. Problémovější v tomto roce byly 8.ročníky,
absence, nevhodné chování.

Ad 6/
Pí Mlejnková – dotaz na počet žáků a tříd budoucích prvňáčků /44, z toho 5 odkladů, 2 třídy/
I v novém školním roce bude vyučovat rodilý mluvčí ve 4.,5. ročníku a 6.A,7.A/jazykové
třídy./ Již druhým rokem vzniká třída s rozšířenou výukou jazyků, letošní žáci 5.tříd, kteří
projevili zájem o výuku v této třídě, budou vybráni na základě výsledků přijímacích zkoušek,
které proběhnou 17.6.2016. Letošní oba 4.ročníky přecházejí ke školnímu roku 2016/2017
na budovu 2.stupně.
Ad 7/ Odchod žáků na 8-leté gymnázium
Na víceleté GIO odchází letos 9 žáků z 5. tříd. Třídy většinou /zatím není známo/ posílí děti
z okolních obcí. Z 9. tříd byli žáci v přijímacím řízení úspěšní, všichni byli přijati na vybranou
školu.
Ad 8/ Diskuse, různé:
V průběhu schůzky se vyjadřovali aktuálně všichni zúčastnění.
Ing.Šída – dle finančních možností by se přimlouval za zakoupení 3D tiskárny
- Více zapojit děti do praxe, spolupráce s firmami
- Možnost domluvit exkurzi v Liberci ve firmě /nanotechnologie/
- Připomínka ke komunitnímu vyučování
- Připomínka: kontrolovat obsah přednášek v oblasti školy a náboženství
- Pochvala pí uč. Lucii Horákové za výborné vedení 3.A třídy
Mgr.Jarolímková-Římková – dotaz, zda je možné při větší absenci žáka zažádat o individuální
plán na naší škole
Ad 9/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
projednala a vzala na vědomí:
a/ Informace o akcích školy
b/ Informace o problémových třídách a žácích, práci s nimi
c/Podávání grantů a práci na projektech školy

c/ Připravenost nového školního roku 2016/17
a vyjádřila se : V diskusi k aktivitám i problémům školy
Závěr
Jednání ukončeno.
Příští schůze ŠR se uskuteční v 1. pololetí školního roku 2016/2017.

Zapsala: J.Mikšová
/
Ověřovatel zápisu: E. Šírová

V Semilech 15. června 2016.

