ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
Zápis z 22. zasedání školské rady ze dne 14.10.2014
Složení:

8 členů školské rady
Lubomír Papica, Antonín Šnajdr, Libor Svoboda, Jiří Novák,
Iveta Vrtková, Josef Červený, Emil Doseděl, Jana Smyčková

Přítomno:

5 členů

Omluveni:

Jiří Novák, Lubomír Papica, Libor Svoboda

Bez omluvy:
Zasedání se jako host zúčastnil ředitel školy Mgr. Pavel Konečný.
Přítomna je nadpoloviční většina členů, školská rada (ŠR) je schopna se usnášet.

Program jednání
1. Schválení programu 22. zasedání školské rady
2. Schválení zápisu z 21. zasedání školské rady
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014
4. Seznámení se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením
5. Předpoklad pro rozmístění žáků do 1. tříd
6. Různé : rozvrh hodin (podnět učitelů a rodičů); školní hřiště – schválení v rozpočtovém
provizoriu; doplnění školské rady o 1 člena z učitelského sboru; projednání školního řádu
7. Usnesení
_________________________________________________________________________

ad 1) Program 22. zasedání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady
bez připomínek.
ad 2) ŠR schválila zápis z 21. Zasedání ŠR bez připomínek.
ad 3)

S Výroční zprávou o činnosti školy (VZ) seznámil ŠR pan P. Konečný. Členové ŠR
obdrželi VZ v písemné podobě. Pan Konečný podal podrobnější výklad k některým
bodům VZ. ŠR byla seznámena s třemi významnými projekty – GOODYEARvyhodnoceno 10 nejlepších škol z celé ČR – dotace 100 000 Kč – byly nakoupeny
pomůcky pro dopravní výchovu; Projekt Města Šternberk – vzdělávání učitelů;
vzdělávání žáků s problémy s učením za účasti PdF a PřF UP Olomouc; Projekt Tablety
do škol – probíhá.
Pan Konečný ŠR informoval o nedostatečných finančních prostředcích na nutné opravy.
Hrozí havárie topení.

ad 4) Pan Konečný a Červený seznámili ŠR se Školním vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením; do tohoto programu je zařazeno 6
žáků.
Paní Smyčková doporučila, aby zařazení žáků do tohoto programu bylo na základě
doporučení pedagogicko psychologické poradny, ne na základě vyšetření soukromých
psychologů.

ad 5)

ŠR byla seznámena s předpokladem pro zápis dětí na školní rok 2014/15. Přijde-li
k zápisu očekávaný počet dětí a dojde-li k naplnění dohody o rozmísťování žáků, měla
by škola otevřít minimálně 2 třídy žáků 1. ročníku. S ohledem na spádovost a odklad
z loňského roku, měly by do školy nastoupit další žáci romského původu. Momentálně
jsou ve škole 24 žáci – Romové z celkového počtu 353 žáci; tj. 6,8%.
Pan Šnajdr – přítomnost Romů lze vnímat jako příležitost – žáci se s touto menšinou
naučí komunikovat v dětském věku; při otevření 3 prvních tříd lze snížit počet Romů ve
třídě. V úvahu přichází zapojení ostatních škol a tím rozptýlení Romů do více tříd.

ad 6)

Pan Červený informoval ŠR o zásadách tvorby rozvrhu vyučovacích hodin; při tvorbě
rozvrhu dodržoval zásady aprobovanosti, využití specializovaných učeben, poměru
počtu učitelů a tříd, neplánování odpolední výuky na čt a pá, …
Pan Červený – seznámil ŠR s přípravami na vybudování školního hřiště – příští rok
snad bude výstavba zahájena
Pan Konečný – ŠR doplní z řad pedagogů paní uč. Irena Daduová

ad 7) ŠR schválila:
-Program 22. zasedání školské rady
-Zápis z 21. zasedání školské rady
-Výroční zprávu o činnosti školy
ŠR doporučuje zřizovateli:
-navýšit finanční prostředky na opravu topení a střechy
-přispět finančními prostředky na školní výchovné aktivity Romů
ŠR doporučuje:
-při sestavení rozvrhu pro šk. rok 2014/15 vložit hlavní předměty (M, Čj, Cj)
do dopoledních hodin

Ve Šternberku dne 20.10.2014

………………………………………………………………….

………………………………………………………………

Josef Červený

Emil Doseděl

člen školské rady

předseda školské rady

