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ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
Zápis z 18. zasedání školské rady ze dne 16.10.2012
Složení:

9 členů školské rady
Jana Smyčková, Lubomír Papica, Antonín Šnajdr, Libor Svoboda, Jiří Novák,
Iveta Vrtková, Božena Vyjídáková, Emil Doseděl, Bronislava Pechánková

Přítomno:

7 členů

Omluveni:

Jiří Novák, 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 18. zasedání školské rady
2. Schválení zápisu z 17. zasedání školské rady
3. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2011/2012
4. Výsledek konkurzu na ředitele školy
5. Informace o současné situaci na škole
6. Informace o přípravě na „Den otevřených dveří“
7. Různé, diskuze
8. Usnesení
_________________________________________________________________________

ad 1) Program 18. zasedání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady
bez připomínek.
ad 2) Zápis ze 17. zasedání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady
bez připomínek.
ad 3) Pan P. Konečný předložil školské radě Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2011/2012. Na základě návrhu na doplnění (paní Pechánková) této zprávy, byla Výroční
zpráva doplněna v bodě a) Charakteristika školy, o odst.5: „Spolupráce se zřizovatelem
při zápisu do prvních tříd v souvislosti s optimalizací podmínek základního školství ve
Šternberku.“
ad 4) Zřizovatel jmenoval na funkci ředitele školy pana P. Konečného.
ad 5) P. Konečný, B. Vyjídáková, B. Pechánková a I. Vrtková informovali ŠR o současné
situaci na škole. Z důvodu odchodu žáků 5. tříd na gymnázium došlo ke sloučení dvou
bývalých pátých tříd do jedné šesté třídy. V této třídě je 33 žáků, z nichž je 8
žáků s kázeňskými problémy (z toho 4 žáci integrování a z nich 2 s poruchou chování,
2 žáci ze sociálně slabého prostředí s výukovými i kázeňskými problémy a neplněním
základních školních povinností. Vzhledem k vysokému počtu žáků v této třídě je
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velmi obtížné pro vyučující udržet vysokou úroveň výchovně vzdělávací práce, kterou je
ZŠ pověstná. Tato situace vznikla z důvodu nízkého počtu žáků v původních
pátých třídách. Přestože se podařilo získat do budoucí šesté třídy několik žáků
z přilehlých obcí, nakonec krajský úřad nepovolil rozdělení žáků do dvou tříd. Na
základě těchto informací ŠR doporučuje návrat k dohodám z roku 2009 (viz. přílohy
tohoto zápisu), aby pro školní rok 2012/2013 došlo k optimalizaci rozložení žáků
nastupujících o 1. tříd. Stav, kdy v jedné škole je jedna třída po 35 žácích a na jiných
ZŠ školách jsou dvě třídy téhož ročníku rovněž s nadprůměrným počtem žáků považuje
ŠR za nevyvážený a nekoncepční z hlediska rozvoje základního školství ve Šternberku.
ŠR doporučuje zřizovateli obnovit jednání mezi ZŠ ohledně optimalizace rozložení žáků
do ZŠ, která proběhla v roce 2009. Rovněž ŠR vznáší požadavek na zřizovatele ZŠ, aby
předložil ŠR k nahlédnutí koncepci rozvoje základního školství pro nejbližších 5 let. ŠR
rovněž doporučuje obnovit zaslání dopisu rodičům budoucích žáků prvních tříd, který
bude obsahovat doporučení k výběru školy dle místa bydliště. Zřizovatel má možnost
optimalizovat rozložení žáků do 1. tříd přepočtem kapacity jednotlivých ZŠ. Situace
s nižším počtem žáků, kterou aktuálně řeší ZŠ nám. Svobody může během několika let
potkat „přerozdělením“ žáků kteroukoli jinou školu. Zřizovatel by se měl chovat
racionálně, neboť prostředky zajišťující chod školy (energie, úklid, správu budov,…) je
nutné vynakládat stejné, i když školu navštěvuje relativně nižší počet žáků ve srovnání
s jinými školami.
Paní J. Smyčková doporučuje oslovit rodiče žáků budoucích 1. tříd pomocí
informativních letáčků.
ad) 6 „Den otevřených dveří“ se na ZŠ uskuteční v sobotu 8. prosince 2012 od 9.00 do 12.00
hod. V Po 10. a Út 11. prosince 2012 je Den otevřených dveří pro mateřské školky.
Ad) 7

Vše podstatné bylo probráno dříve.

Ad) 8 ŠR schválila:
- Programu 18. zasedání školské rady
-

Zápisu z 17. zasedání školské rady

-

V souladu s §2 bodem 2b) Jednacího řádku školské rady Výroční zprávu školy za školní
rok 2011/2012.

-

ŠR doporučuje zřizovateli:
Obnovit jednání se zástupci všech základních škol ohledně optimalizace rozložení žáků
v základních školách
Přehodnotit kapacitu základních škol

Příloha:
Zápis z pracovní schůzky k problematice zápisu do 1. tříd základních škol ze dne 10. 6. 2009.
Ve Šternberku dne 23. 10. 2012

………………………………………………………………….

………………………………………………………………

Božena Vyjídáková

Emil Doseděl

člen školské rady

předseda školské rady
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