Školská rada při ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

Zápis č.2 pro školní rok 2014/2015
Datum konání: 29. 1. 2015
Přítomni: Mgr. Pavel Svatoš – ředitel školy
Bc. Helena Bartoňová – zástupce rodičů
Zdeňka Kapounová – zástupce rodičů
Mgr. Jiří Holubář – zástupce zřizovatele
Petr Vyčítal – zástupce zřizovatele
Mgr. Alena Šebková – zástupce školy
Mgr. Karolína Kapounová – zástupce školy
Na základě řádného a včasného svolání prvního zasedání nové ŠR ředitelem školy dle § 167
zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) proběhlo ustavující zasedání ŠR při ZŠ
ÚO, Třebovská 147.
Program jednání:
1. volba předsedy ŠR
2. jednací řád školské rady
3. zpráva ředitele o situaci ve vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2014/2015
4. seznámení s projekty školy
5. diskuze
Bylo konstatováno, že přítomné složení ŠR je usnášení schopné.
Ad1.

Byla provedena volba předsedy Školské rady. Navržen jeden kandidát – paní
Zdeňka Kapounová – zástupce rodičů. Pro bylo 5 přítomných členů, zdržel se – 1.
Pro období 2015 – 2017 zvolena předsedou ŠR paní Zdeňka Kapounová.
Zapisovatelem byla pověřena paní Bc. Helena Bartoňová (náhradníkem paní Mgr.
Alena Šebková).

Ad2.

Členové školské rady se seznámili navrženým jednacím řádem Školské rady, který
po krátké diskuzi schválili. Pro – 6 členů ŠR.

Ad3.
Ředitel školy informoval členy ŠR o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků školy
za 1. pololetí školního roku. Konstatoval, že u většiny žáků 1. stupně jsou dosahovány slušné
studijní výsledky, kdežto na druhém stupni již zájem o vzdělávání u žáků rapidně pokulhává,
což se projevuje i na dosažených výsledcích a známkách. Pedagogové by očekávali zejména
zvýšené úsilí u žáků 9. třídy, kteří se budou hlásit dále na maturitní obory, ale tato situace je
celospolečensky dána převisem volných míst na SŠ. Nejslabší se jeví zatím 7. třída, kde jsou
výsledky zatím velice špatné a tato studijní morálka se odráží i v celkovém chování a udělení
výchovných opatření (DRŠ, snížené známky z chování). Stav je průběžně řešen zvýšeným
úsilím a prací třídní učitelky.
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Ad4.
V tomto školním roce škola zakončí dlouhodobý projekt s partnerskou školou
z polské Bystřice Kladské a v případě vyhlášení další výzvy z projektů EU – příhraniční
spolupráce připraví obě školy společně pokračování v aktivitách v oblasti sportu, ekologie a
jazykové komunikace. Škola podala cca 15 projektů z dotačního titulu Města a v průběhu
měsíce března bude jasné, jakou finanční částku na realizaci projektů získá. Byla podána 1
žádost na projekt z dotace KÚ Pardubického kraje se zaměřením na EVVO a 1 žádost o dotaci
z MŽP na projekt bylinné spirály na pozemku školy.
Ad5. Diskuze k plánovanému dětskému hřišti, počtu žáků pro následující období a dopravní
obslužnost z Knapovce a Dukly.
Zasedání ŠR bylo ukončeno v 19. 00
Zapsala: Bc. Helena Bartoňová
Předsedkyně ŠR: Zdeňka Kapounová

____________________________
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