Zápis č.2 z jednání Školské rady při ZŠ ÚO,Třebovská 147
Školní rok 2010 / 2011
Datum konání: 20.06.2011

Místo konání: ředitelna ZŠ ÚO,Třebovská 147

Přítomni: Mgr.Pavel Svatoš, ředitel školy
Ing.Blanka Marková, zástupce školy
Mgr.Miroslav Kalvach, zástupce školy
Magda Kokulová, zástupce rodičů
Mgr.Jiří Holubář, zástupce zřizovatele
Omluven: Bc. Helena Bartoňová, zástupce rodičů
RNDr. Lenka Janyšová, zástupce zřizovatele

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) Hodnocení školního roku 2010/2011
2) Úvazky pro nový školní rok a předpokládaný pokles počtu žáků
3) Ekonomická situace školy
4) Úpravy ŠVP a Školního řádu pro rok 2011 - 2012
Bylo konstatováno, že přítomné složení ŠR je usnášeníschopné.

Ad 1) ŠR byla seznámena se závěry ČŠI , která se zaměřila na výuku cizích jazyků
a výuku na 1. stupni a jejími doporučeními.
Ředitel školy seznámil ŠR se změnami v personálním obsazení školy ve
školním roce 2010/2011, které byly způsobeny podáním výpovědi pí.uč.Dvořákové,
pracovními úrazy a delšími pracovními neschopnostmi.
Ad 2) Pro následující školní rok byly připraveny úvazky pro téměř stabilizovaný
pedagogický sbor.Nově nastoupí na místo aprobované a kvalifikované angličtinářky
pro 1.stupeň pí.uč. Ivana Krátká.
Předpokládaný pokles počtu žáků o 12 způsobí problémy s dělením tříd na
angličtinu a tělesnou výchovu.
Do 6. ročníku nastoupí autista.
Ad 3) Ředitel školy seznámil ŠR s ekonomickou situací školy.Bylo konstatováno,že
z provozního rozpočtu se daří zajišťovat drobné opravy,malování,nákup
vybavení.Čekáme na velké investice,které by umožnily efektivně šetřit provozní
prostředky ( topení,kanalizace,oprava střechy, klimatizace a ohřev vody pro ŠJ).
Celkový nárůst čerpání prostředků na úhradu prvních 3 týdnů PN je zhruba o
60% více než ve stejném období loňského roku.
Úbytek žáků způsobí pokles mzdových prostředků u pedagogických
pracovníků i u THP. Dojde k poklesu pracovních míst ve ŠJ.

Zlepšení finanční situace by mělo přinést zavedení EU šablony – Peníze do
škol – snad od školního roku 2011 / 2012 – řešení půlených hodin apod.
Jiskra nezaplatila za pronájem tělocvičny.
Ad 4) Na základě připomínek ČŠI byly provedeny dílčí změny a zpřehlednění ŠVP ,
doplnění průřezových témat a úprava organizace celku Člověk a jeho svět. Opravená
verze zůstane pod původním jednacím číslem. Po připomínkování ČŠI bude nutné
prodloužit přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami tak, aby byly tyto
přestávky od 5. vyučovací hodiny 10 minutové. Bude nutné vzhledem k dojíždějícím
žákům posunout zahájení vyučování o 10 minut dopředu tak, aby se konce
odpoledního vyučování neposunuly do časů, kdy se již nebudou moci dostat žáci
zpět do Knapovce a Houžovce.

Poté bylo jednání ŠR v 20:00 hod ukončeno.

Zapsala:Ing.Blanka Marková
Předsedkyně ŠR : Magda Kokulová

……………………

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

