Školská rada při Základní škole náměstí Svobody 3, Šternberk,
příspěvkové organizaci
Zápis z 6. jednání dne 27. 2. 2007
Složení:

9 členů školské rady
Mgr. Michal Hlaváček, Mgr. Renata Janošíková, Vlastislav Krnoš,
Mgr. Petr Skyva, Ing. Martin Smolka, Pavlína Vašenková,
MUDr. Helena Vašulínová, Mgr. Božena Vyjídáková, Miroslav Vyvozil

6 členů
Přítomno:
Omluveni:
Mgr. Petr Skyva, MUDr. Helena Vašulínová, Vlastislav Krnoš
Jednání přítomen ředitel školy Mgr. Pavel Konečný.
Přítomna je nadpoloviční většina členů, školská rada je schopna se usnášet.

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení zápisu z 5. jednání
Schválení programu 6. jednání
Projednání rozboru hospodaření za rok 2006, návrhy opatření na zlepšení hospodaření
Informace o postupu zpracování školního vzdělávacího programu
Projednání zpráv České školní inspekce za 1. pololetí školního roku
Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům
7. Různé (informace o akcích školy, investičních projektech, ad.), diskuze
_________________________________________________________________________

ad 1) Zápis z 5. jednání byl jednomyslně schválen bez připomínek.
ad 2) Program 6. jednání byl jednomyslně schválen bez připomínek.
ad 3) Komentář k výsledkům hospodaření příspěvkové organizace přednesl ředitel školy
Mgr. Pavel Konečný, školská rada tyto výsledky projednala. Ve čtvrtek 1.3.2007
proběhne rozbor hospodaření za účasti vedení školy, zřizovatele a finanční komise
MěÚ.
- zvýšené náklady na energie v roce 2006
- výnosy z pronájmů učeben a tělocvičen
- investiční akce v roce 2006 – rekonstrukce tělocvičny
- plánované investice na rok 2007 – tomuto tématu bude věnována část diskuze
ad 4) Informace o postupu zpracování školního vzdělávacího programu
- Mgr. Michal Hlaváček (koordinátor tvorby ŠVP) – prezentace na dataprojektoru
- povinnost vyučovat podle ŠVP od 1. září 2007 v 1. a 6. ročníku
- vztah školské rady a ŠVP vymezen ve školském zákoně (školská rada projednává
návrh ŠVP)
- kurikulární reforma v ČR, rámcové a školní vzdělávací programy
- struktura ŠVP
- ukázky ze vznikajícího ŠVP ZŠ náměstí Svobody 3 Šternberk
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ad 5) V 1. pololetí neproběhly inspekce ČŠI.
ad 6) Podněty a oznámení řediteli školy nebyly podány.
ad 7 ) Diskuse, různé:
- výsledky zápisu do 1. tříd – informace ředitele školy
- materiálně technické vybavení školy – ICT technika, možnost sponzoringu
- zamýšlené investiční akce ve školním roce 2006/2007 – 1. školní hřiště, 2.
zateplení budovy školy, výměna oken, oprava střechy tělocvičny, vybudování
nových učeben (budou realizovány v případě dostupnosti finančních prostředků,
projektová dokumentace zpracována, projekt na školní hřiště již podán na MŠMT)
V červenci 2006 byly Radě města Šternberka zaslány dva dopisy se žádostí o
finanční zabezpečení projektu výměny oken a zateplení budovy školy (žádost ze
strany ředitelství školy a ze strany školské rady). Rada města na dopisy
neodpověděla, žádosti budou tudíž zaslány znovu.
- prevence sociálně patologických jevů na škole (šikana, záškoláctví, návykové
látky), spolupráce s rodiči, nutnost otevřené komunikace s rodiči a včasného řešení
vzniklých problémů, nastavení optimálních pravidel ve třídách a ve škole, zdravé
sociální klima školy
- prezentace školy na veřejnosti

Termín dalšího jednání školské rady byl stanoven na úterý 27.6.2007 v 17 hodin.

Usnesení
1. Školská rada schválila zápis z 5. jednání..
2. Školská rada schválila program 6. jednání.
3. Školská rada stanovila termín dalšího jednání.

Ve Šternberku dne 27.2.2007

Zapsal: Mgr. Michal Hlaváček

Ing. Martin Smolka
předseda školské rady
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