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ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
Zápis z 10. jednání rady ze dne 04.11.2008
Složení:

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

Přítomno:

9 členů

Omluveni:

---

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

Program jednání
1. Volba předsedy školské rady
2. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2007/2008
3. Projednání zpráv České školní inspekce za 2. pololetí školního roku
4. Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům
5. Různé, diskuze
_________________________________________________________________________
ad 1) S ohledem na rozsáhlou obměnu členů školské rady byla prvním bodem jednání volba
předsedy. Předsedou školské rady byl počtem všech hlasů zvolen jediný kandidát
Ing. Martin Smolka.
ad 2) Ředitel školy Mgr. Pavel Konečný prezentoval Výroční zprávu o činnosti školy za školní
rok 2007/2008. Upozornil na významné skutečnosti uvedené ve zprávě. Upozornil na
meziroční snížení počtu žáků a zaměstnanců školy, informoval o připravovaných
projektech. Uvedl informaci o počtech vycházejících žáků, o výsledcích externích kontrol
(v průběhu nichž byly zjištěny drobné, formální nedostatky, které byly odstraněny).
Dále podrobně informoval o průběhu významné investiční akce – zateplení fasády a
výměně oken.
Ve středu 12.10.2008 proběhne slavnostní uvedení do provozu.
V závěru svého vystoupení ředitel školy zmínil problémy se školním pozemkem, který je
ve vlastnictví SOULES Šternberk.
ad 3) Ve 2. pololetí školního roku 2007/2008 neproběhly ze strany České školní inspekce
žádné kontroly.
ad 4) Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům nebyly podány.
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ad 5) Diskuse
Představení nových členů.
Mgr. Vyjídáková informovala o úsilí vedení školy k vybudování nového sportoviště.
ZŠ je jediná škola ve Šternberku, která nemá externí sportoviště. Dále informovala
o připravovaných projektech: o projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (částka 5 mil. Kč), který je zaměřen na vzdělávání pedagogických
pracovníků a rozvoj podmínek pro výuku, o projektu v rámci Rozvojového programu
MŠMT na podporu čtenářské gramotnosti , který sleduje podporu a zájem dětí o knihu a
četbu, podpoří obměnu školní knihovny o nové tituly (částka 60 tis. Kč). Dále
informovala, že Česká školní inspekce se zaměří ve školním roce 2008/09 na rozvoj ICT
(informačních technologií) a výuku angličtiny ve školách. Informovala o úkolech školy,
které vyplývají z ŠVP (aktivní činnostní formy práce, projektové vyučování napříč
předměty, motivace pro celoživotní vzdělávání ad.)
Na závěr školská rada schválila termín dalšího jednání, které proběhne v úterý
24. 02. 2009 v 17.00 hodin. Hlavním bodem jednání bude projednání rozboru
hospodaření za rok 2008, projednání návrhů opatření na zlepšení hospodaření a
projednání návrhu rozpočtu na rok 2009.
Usnesení
1. Školská rada schválila program 10. jednání.
2. Školská rada schválila v souladu s §2, odstavcem 2b) Jednacího řádu školské rady
Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2007/2008.
3. Školská rada stanovila termín a způsob organizace dalšího jednání.

Ve Šternberku dne 04.11.2008

Mgr. Božena Vyjídáková
člen školské rady

Ing. Martin Smolka
předseda školské rady
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