Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Ivana Olbrachta
Semily, Nad Špejcharem 574
ze dne 30.8.2017 od 15.00 hodin
Přítomni: p. starostka Bc. Lena Mlejnková a místostarosta Ing. Tomáš Sábl /za zřizovatele/,
Mgr. Soňa Jarolímková a ing. Daniel Šída /za rodiče/,
Mgr. Jaromíra Mikšová a Bc. Eva Šírová /za ped. prac. školy/.

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. Prevence na škole
6. Informace o problémových třídách
7. Nový školní rok, plán ve 4.,5,. 6.třídách
8. Odchod žáků na 8-leté gymnázium
9. Diskuse
10. Usnesení - závěr

K navrženému programu nebylo připomínek.
Určení zapisovatele /J.Mikšová/ a ověřovatele zápisu /E. Šírová/.
Schůzi řídila Mgr. Soňa Jarolímková a Bc. Eva Šírová
Ad 1/ S. Jarolímková - uvítání přítomných členů ŠR, schůzka je svolána v náhradním termínu
Ad 2/ Granty, projekty – informace
E.Šírová
– Projekt „Individuálně, ale společně jinak“ zaměřený na inkluzi, který zaštiťuje
škola z Turnova pro více škol – pro školu získání školního psychologa na půl úvazku,
speciálního pedagoga na půl úvazku a sociální pracovnice jako poradce dle potřeby
- Projekt Šablony – taktéž zaměřený na inkluzi, získání asistenta pedagoga na plný
úvazek + podpora dětí se SVP, ohrožených neúspěchem - doučování ČJ a školní klub
M/ 2 učitelé/.
- Projekt na podporu plavání – od nového školního roku
- Nově se nabízí 2 projekty -Posílení školních klubů a družin a Čtenářská gramotnost –
budeme zvažovat zapojení a podání žádosti v září
- Projekt z Dotačního fondu Libereckého kraje „Volný čas s rodinou i školou společně“
– podáváme každoročně na tradiční školní akce, s podáním žádosti jsme uspěli a
obdrželi 25 tisíc

L.Mlejnková dotaz, zda je u některých projektů nutná finanční spoluúčast
E.Šírová – pouze u krajského grantu, další projekty, které běží, jsou bez spoluúčasti.

Ad 3/ Úspěchy v soutěžích /olympiády, sport/
Výtvarná soutěž Krkonoše očima dětí – 3. místo K. Jakubů 7.B
Zeměpisná olympiáda M. Vodrážka 4. místo 7.B
Městský atletický den v červnu – škola vyhrála
Vybíjená 4.-5.tříd, 2.místo v okrese
Dětské olympijské hry v Turnově Olympiáda Aj, pěkné umístění F. Částek 7.A, S. Pěničková 7.A, J. Matouš 8.A,
Pythagoriáda – M.Buryanec 8.A – 7.místo
Ad 4/ Informace o akcích školy
J.Mikšová – přečetla akce dle plánu školy
Škola pořádá akce nejen pro školní děti, ale širokou veřejnost a školy/ ples, Dětská muzika,
Cesta proti času, vánoční jarmark
T.Sábl dotaz, když pořádáme Den matek, jestli zvažujeme i Den otců / třetí týden v červnu.
Myšlenka dobrá, škola bude uvažovat o zařazení.
Nové akce je třeba zodpovědně vybírat z pestré nabídky, aby zbyl čas na výuku.
L. Mlejnková požádala, aby škola využívala především nabídek semilských příspěvkových
organizací.
Ad 5/ Prevence na škole
J. Mikšová, školní preventistka– každý ročník se účastní jednoho programu za rok, spolupráce
se školním psychologem a sociální pracovnicí.
Dotaz na vedení města, zda musí děti preventivní programy platit.
Ad6/Informace o problémových třídách
Problémy se každoročně v některých třídách objeví – řeší se v rámci možností, spolupráce
s PPP, Policií ČR, Městskou policií, rodiči, občany, školním psychologem.
Největší problémy 9.třídy - podezření na užívání návykových látek/ nepotvrdilo se/ a krádež
– šetřila Policie ČR
Záškoláctví čtyř žáků – řešené se sociální pracovnicí a rodinou – zlepšení
Pornografie ve 2.třídě – chlapec ukazoval ostatním dětem na internetu stránky, řešeno
s rodinou. Po dohodě připravila Městská policie besedu pro žáky 2.tříd
Ad 7/ Nový školní rok, plán ve 4.,5,. 6.třídách
Výuka s rodilým mluvčím - každé úterý bude ve 4. a 5. třídách, v 6. třídě v jazykové skupině
a v 7. a 8. jazykové třídě.
Proběhly pro jazykové třídy týdenní kurzy intenzívní výuky anglického jazyka s rodilým
mluvčím /English FOCUS/ – v novém školním roce budou pro velký úspěch a nadšení dětí i
učitelů opět /6., 7., 8. tř./.
Ad 8/ Odchod žáků na 8-leté gymnázium
Na víceleté GIO odchází letos 8 dětí z 5. tříd, do budoucích 6. tříd přijde 7 děti z okolních
škol.
Ing. Sábl dotaz na úspěšnost žáků 9.tříd.

Byli přijati všichni žáci, někteří na odvolání, stejně tak z 5.tříd.
Ad 9/ Diskuse, různé:
L.Mlejnková – pozvánka na akci IZS Semily – 1.června 2018
- Pohádka pro prvňáky 4.září – pozvat rodiče
D. Šída – dotaz na 3D tiskárnu, zda škola pořídila a technické obory
E. Šírová – škola nemá přebytečné finance na pořízení
J.Mikšová – v době, kdy probíhaly projekty střeních škol / ISŠ, GIO, SUPŠ Turnov a Železný
Brod, ISŠ Vysoké n. Jiz./, se žáci účastnili. S ukončení projektů nabídky nepřicházejí.
Ad 10/ Usnesení:

Školská rada při ZŠ I. Olbrachta
1/ bere na vědomí: Informace zástupců školy
3/ vyjádřila se : V diskusi k aktivitám i problémům školy
Příští schůze ŠR se uskuteční 30.11.2017.

Zapsala: J. Mikšová
Ověřovatel zápisu: E. Šírová

V Semilech 31.srpna 2017.

