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ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
Zápis z 14. jednání rady ze dne 19.10.2010
Složení:

9 členů školské rady
Mgr. Jana Smyčková, Vlastislav Krnoš, Mgr. Monika Mackovíková
Mgr. Lubomír Papica, Ing. Martin Smolka, Mgr. Jaromír Hublar,
Mgr. Bronislava Pechánková, Mgr. Iveta Vrtková, Mgr. Božena Vyjídáková

Přítomno:

6 členů

Omluveni:

Mgr. Jaromír Hublar, Vlastislav Krnoš

Bez omluvy: Mgr. Monika Mackovíková
Jednání se jako host zúčastnil ředitel školy Mgr. Pavel Konečný.
Přítomna je nadpoloviční většina členů, školská rada je schopna se usnášet.

Program jednání
1. Schválení zápisu z 13. jednání školské rady
2. Schválení programu 14. jednání školské rady
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010
4. Projednání zpráv České školní inspekce a výsledků kontrol jiných správních orgánů za
2. pololetí školního roku
5. Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům
6. Různé, diskuze
_________________________________________________________________________
ad 1) Zápis ze 13. jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady bez
připomínek.
ad 2) Program 14. jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady
bez připomínek.
ad 3) Ředitel školy Mgr. Pavel Konečný seznámil přítomné členy školské rady s obsahem
Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010. Ředitel školy, zástupkyně
ředitele a členové pedagogického sboru z řad členů ŠR dále informovali o:
- uskutečněných akcích školy ve školním roce 2009/2010
- uskutečněných investicích – rekonstrukci vchodu do budovy školy a šaten
- fungování školního parlamentu
- úrazech
- prevenci sociálně patologickým jevům ad.
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K předložené Výroční zprávy nebyly ze strany členů školské rady vzneseny žádné
námitky.
Školská rada schválila v souladu s §2 bodem 2b) Jednacího řádku školské rady
Výroční zprávu školy za školní rok 2009/10
ad 4) Ve 2. pololetí školního roku 2009/2010 proběhly ze strany České školní inspekce
2 kontroly. Dále proběhla kontrola ze strany MěÚ Šternberk v oblasti hospodaření
s majetkem a kontrola České energetické inspekce v oblasti hospodaření s energiemi.
Kontroly neshledaly žádné nedostatky s výjimkou České školní inspekce, která zjistila
dílčí nedostatky v oblasti sekundární prevence a v koordinaci vzdělávání pedagogických
pracovníků v této oblasti. Základní postupy v primární preventivní činnosti podrobněji
stanovuje Minimální preventivní program (dále jen MPP) zpracovaný pověřenou školní
metodičkou prevence. Jeho účinnost je pravidelně vyhodnocována. České školní
inspekce konstatovala, že MMP neobsahuje obsah a postupy zejména v prevenci šikany
a že škola přijímá opatření až v okamžiku zjištění zhoršení stavu. Česká školní inspekce
došla k závěru, že činnost školy je v této oblasti na průměrné úrovni a že dílčí
nedostatky, zejména v oblasti prevence rizikových jevů, lze odstranit.
Jako nápravné opatření škola doplnila MMP o postupy v oblasti prevence proti
šikaně. Tyto postupy jsou v souladu s MMP realizovány.
Podrobné informace k jednotlivým kontrolám jsou obsaženy ve Výroční zprávě o
činnosti školy za školní rok 2009/2010 (strana 12-13).
ad 5) Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům nebyly podány.
ad 6) Diskuse
Zástupci školy informovali o podání přihlášky do nového projektu financovaného ze
zdrojů EU. Z projektu bude (v případě schválení) financována v letech 2011 – 2013
činnost psychologa a zavedení moderních technologií pro výuku.
Zástupci školy dále informovali o připravovaných akcích na 1. pololetí roku –
27.11.2010 – den otevřených dveří, 14.01.2011 – školní ples.
Na závěr proběhla diskuse o investici do nového sportoviště. Škola jako jediná ze
základních škol ve Šternberku nedisponuje kvalitním venkovním zázemím pro
tělesnou výchovu a sportovní aktivity. Zatímco žáci jiných škol běhají po
tartanovém oválu nebo hrají míčové hry na moderních venkovních hřištích,
žáci Základní školy, náměstí Svobody 3 jsou nuceni běhat kolem školy po
chodníku a míčové hry hrát na vyasfaltovaném dvoře.
Usnesení
1. Školská rada schválila program 14. jednání.
2. Školská rada schválila v souladu s §2 bodem 2b) Jednacího řádku školské rady Výroční
zprávu školy za školní rok 2009/2010.
Ve Šternberku dne 19.10.2009

Mgr. Božena Vyjídáková, v.r.
Ing. Martin Smolka, v.r.
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