Školská rada při ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
Zápis č. 2 pro školní rok 2016/2017
Datum konání: 21. 6. 2017
Přítomni: Mgr. Pavel Svatoš - ředitel školy
Paní Zdeňka Kapounová -zástupce rodičů, předsedkyně školské rady
Mgr. Jiří Holubář - zástupce zřizovatele
Petr Vyčítal - zástupce zřizovatele
Mgr. Alena Šebková - zástupce školy
Mgr. Karolína Kapounová - zástupce školy
Omluveni:
Mgr. Helena Bartoňová - zástupce rodičů
Na základě řádného a včasného svolání předsedkyní školské rady dle § 167 zákona
561/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) proběhlo zasedání školské rady při ZŠ ÚO,
Třebovská147.
Program jednání:
1. informace o výsledcích vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2016-2017
2. personální a ekonomické ukazatele školy
3. projekty školy ve školním roce 2014/2015 a výhled na další období
4. změny ve školním řádu
5. změny v ŠVP Pestrá škola
5. diskuze
Bylo konstatováno, že přítomné složení školské rady je usnášení schopné.
Ad1. - zhodnocení 2. pololetí z hlediska prospěchu žáků, výchovná opatření, pochvaly,
slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky
- počet žáků ve školním roce 2016/2017 213, z toho na prvním stupni 131, na druhém
stupni 82
- naplněnost školní družiny 60 žáků ve dvou odděleních

Ad2. – obsazení budoucí 1.třídy paní Mgr. Pavlíčkovou, počet dětí 20, nutná přítomnost
sdíleného asistenta pedagoga pro 2 žáky

- pro následující školní rok bude zachována pozice AP pro žáka v 6. třídě, úvazek 0,5
doporučen PPP ÚO, úvazek 0,4 hrazen z finančních prostředků školy (ÚZ 33353)
- problematika přemístění MŠ Pod Lesem do prostor školy na období cca 8 – 10 měsíců
- investice po dobu letních prázdnin: rekonstrukce WC v přízemí budovy 2. stupně ZŠ,
výměna podlahové krytiny v počítačové učebně, modernizace hardwaru, stavební a
technické úpravy spojené s přemístěním MŠ do prostor školy
Ad3. - probíhající dlouhodobý projekt spolupráce se školou v Bystřici Kladské, schválen na
období 2017 – 2019, první akce proběhla v měsíci dubnu v naší škole. Další plánovaná
akce v měsíci září 2017 se zaměřením na cykloturistiku v regionu Orlicko- Třebovsko.
- probíhající projekty s přispěním dotace města Ústí nad Orlicí zaměřené na menší školní
projekty. Škola zrealizuje v průběhu roku 2017 celkem 14 drobnějších projektů
s finanční dotací města ÚO. Město dále podpoří školu při realizaci preventivních
výchovných programů (zajistí firma Semiramis z. ú.)
- další vzdělávání pedagogů probíhalo průběžně po celý školní rok. Nutné zmínit to, že
řada seminářů byla zrušena pro malý zájem ze strany pedagogů ostatních škol.
Ad4. - změny ve školním řádu s ohledem na změnu § 31 školského zákona (závažné porušení
povinností žáka x zvlášť závažné porušení povinností)
- úpravy počtů prohřešků a jejich kombinací při udělování výchovných opatření (DTÚ,
DŘŠ).
- změny týkající se problematiky nadměrného a zbytečného shromažďování žáků
v prostorách WC o přestávkách (dochází zde k úmyslnému poškozování majetku školy
a nevhodnému chování žáků).
Ad5. - změny v ŠVP Pestrá škola vyvolané úpravou RVP pro ZŠ zařazením povinné
plavecké výuky na 1. stupni ZŠ s platností od 1. 9. 2017

V Ústí nad Orlicí dne 21. 06. 2017
Zapsal: Mgr. Jiří Holubář

.

Zdeňka Kapounová
předsedkyně školské rady

______________________

