Školská rada při ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
Zápis č.2 pro školní rok 2015/2016
Datum konání: 31. 08. 2016
Přítomni:

Mgr. Pavel Svatoš - ředitel školy
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

Omluvena:

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. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016
2. Informace ředitele školy k zahájení školního roku 2015/2016
3. Projednání a schválení změn ve školním řádu pro školní rok 2016-2017
4. Seznámení Školské rady se změnami v ŠVP Pestrá škola
5. Různé

Ad.1.
Ředitel školy předložil ŠR řádně vypracovanou VZ, která se skládá z obecné
informativní části a ekonomické části o hospodaření školy za rok 2015. Členům ŠR
byly ředitelem školy zodpovězeny dotazy, zejména otázky z oblasti ekonomického
a finančního hospodaření školy. Školská rada kladně hodnotila zapojení školy do

dotazníkového šetření firmy Scio s názvem Mapa školy. Tento průzkum škole
poskytl informace o slabých i silných stránkách z pohledu zákonného
zástupce-rodiče, žáka školy či zaměstnance. Výsledky byly zapracovány do VZ.
Nejdůležitější oblastí pro nápravu se jeví oblast spolupráce školy s rodiči. Druhé
šetření si škola zrealizovala sama a zaměřila se na oblast spokojenosti se školním
stravováním. Výsledky šetření potvrzují správnou volbu směru „Zdravého
stravování“. Výsledky opět součástí VZ. Po vzájemné diskuzi byla VZ schválena
všemi přítomnými členy ŠR.

Ad.2.
Ředitel školy informoval ŠR o zahájení školního roku, zejména zdůraznil mírný
pokles počtu žáků, který oproti minulým školním rokům nastal, kdy počet
zapsaných žáků pro nový školní rok je 210, což je - 8 žáků oproti loňskému roku.
Tento trend, bude pro příští školní rok trvalým jevem, neboť dle informace
ředitelek MŠ, spádových pro ZŠ je v jejich odděleních minimální počet budoucích
předškoláků. Podle zjištěného průzkumu relativně přicházejících žáků do budoucí
1. třídy se jedná o cca 20 dětí na třídu, ale i zde je nutno počítat s tím, že ne všichni
zákonní zástupci zapíšou dítě do základní školy v Hylvátech. Opět silným
ročníkem by měl být školní rok 18-19.
Ad3.
Ředitel školy informoval členy ŠR o zapracování nových bodů a pojmů do
školního řádu jehož součástí jsou i pravidla pro hodnocení žáků v souvislosti
s náběhem vzdělávání žáků s SVP (na základě paragrafu 16 ŠZ). Dále byly
upraveny drobné záležitosti týkající se udělování výchovných opatření zejména za
neplnění školních povinností. S těmito změnami budou seznámeni žáci na TH, ZZ
prostřednictvím internetu či přímo na třídních schůzkách v měsíci září. Po
vzájemné diskuzi byl Školní řád schválen všemi přítomnými členy ŠR.

Ad4.
Školská rada byla také seznámena se změnami v zásadním dokumentu školy,
kterým je ŠVP Pestrá škola. Všechny předložené změny vycházejí z novelizace ŠZ
a jsou platné od 1. 9. 2016. Jedná se o oblast Inkluzivního vzdělávání, tedy
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výše uvedené změny byly
zapracovány koordinátorem ŠVP po konzultaci s VP a jednotlivými vyučujícími.
Ředitel školy vysvětlil členům ŠR okruh podpůrných opatření pro žáky s SVP a

zodpověděl řadu dotazů týkajících se finančních nároků na tyto žáky a opatření.
Ad5.
V posledním bodu různé ředitel školy informoval Školskou radu o zřízení zcela
nové pracovní pozice a tou je pozice Asistenta pedagoga. Pro školní rok 2016 –
2017 byla KÚ přidělena finanční dotace na 0,5 úvazku AP Škola se rozhodla tuto
výši úvazku doplnit z vlastních mzdových prostředků do výše 0,9 (tedy 0,4 úvazku
ze svého).
Členové ŠR byly informováni také o velké investiční akci, která proběhla o
prázdninách. Jednalo se o celkovou rekonstrukci sociálního zázemí na 2. a 3. patře
nové budovy (2. stupeň). Akce byla ze 75% hrazena z Investičního fondu školy,
zřizovatel poskytl zbylých 25%. Celkové náklady dosáhly téměř 1 800 000,- Kč.
Školská rada konstatovala spokojenost s realizovanou akcí a se zvýšením úrovně a
komfortu sociálního zázemí jak pro žáky školy tak zaměstnance. Pro příští letní
prázdniny zbývá provést rekonstrukci sociálek v přízemí hlavní budovy

Zapsal: Mgr. Jiří Holubář

Předsedkyně ŠR:

Zdeňka Kapounová

__________________________

