Zápis č.1 z jednání Školské rady při ZŠ ÚO,Třebovská 147
školní rok 2011 / 2012
Datum konání: 06.10.2011

Místo konání: ředitelna ZŠ ÚO,Třebovská 147

Přítomni: Mgr.Pavel Svatoš, ředitel školy
Ing.Blanka Marková, zástupce školy
Magda Kokulová, zástupce rodičů
Bc.Helena Bartoňová, zástupce rodičů
RNDr. Lenka Jányšová, zástupce zřizovatele
Omluven: PaedDr.Jiří Tomášek, zástupce zřizovatele
Mgr.Miroslav Kalvach, zástupce školy
Na základě řádného a včasného svolání předsedkyní ŠR dle §167 zákona
č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání(školský zákon) proběhlo zasedání ŠR při ZŠ ÚO,Třebovská 147.

Program jednání:
1) Projednání přílohy ŠVP pro žáky s LMP
2) Hodnocení uplynulého školního roku 2010/2011
3) Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2010/2011
4) Různé
Bylo konstatováno, že přítomné složení ŠR je usnášeníschopné.

Ad 1) ŠR byla seznámena s přílohou ŠVP „Pestrá škola“, který byl doplněn o ŠVP
pro žáky s lehkou mentální poruchou. Tato změna proběhla na základě novelizace
vyhlášky č. 73/2005 Sb., která byla nahrazena novou vyhláškou č. 147/2011 o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných. ŠR bez připomínek tento doplněk schválila.
Ad 2) Ředitel školy seznámil ŠR s hodnocením uplynulého školního roku, se
změnami v personálním obsazení školy pro školní rok 2011/2012 a s počty žáků
v jednotlivých ročnících, se stavem připraveného záměru rekonstrukce ZŠ „Snížení
energetické náročnosti ZŠ Třebovská“ a s nutností napojení kanalizace školy na
rekonstrukci veřejné kanalizační sítě v rámci akce „Čistá Třebovka“.
Řada těchto akcí se bohužel pro nedostatek státních prostředků přesouvá na další
roční období s výhledem na roky 2012 2013.
Ad 3) ŠR se seznámila s Výroční zprávou za školní rok 2011/2012, projednala
jednotlivé části a bez vážnějších připomínek Výroční zprávu schválila.
Ad 4) Ředitel školy seznámil ŠR s blížícím se ukončením mandátu členů ŠR a
s nutností připravit nové volby, neboť novela Školského zákona, která počítala
s ukončením činností ŠR nebyla dosud schválena ( a její schválení se v dohledné
době neočekává).
Ředitel školy informoval zástupce rodičovské veřejnosti s plánovanými změnami
v autobusové dopravě, které mají nastat od 11. 12. 2011. Škola a potažmo i rodiče

nesouhlasí s rušením spojů a zastavování autobusů u školy pro žáky dojíždějící
z Knapovce a Horního Houžovce. Ředitel školy zaslal připomínky a požadavky
zřizovateli a byl účasten jednání na Městě ohledně dopravy, kde důrazně vznesl
připomínky k navrhovaným změnám a požádal o úpravu ve prospěch dojíždějících
žáků.
Poté bylo jednání ŠR v 18:00 hod ukončeno.
Příští jednání ŠR bude svoláno předsedkyní v průběhu školního roku 2011/2012

Zapsala:Ing.Blanka Marková
Předsedkyně ŠR : Magda Kokulová

……………………

Rozdělovník:
Škola – Mgr.Pavel Svatoš
Mgr.Miroslav Kalvach
Ing.Blanka Marková
Magda Kokulová
Bc.Helena Bartoňová
PaedDr.Jiří Tomášek
RNDr.Lenka Jányšová

