
Základní škola, Jičín, Železnická 460

Zápis z     jednání Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460

                                                 ze dne 22. května 2017

Účast:   p. Kmínková, Mgr. Koníř, doc. Mgr. Kozel, Ph.D., Ing. Makovičková, Mgr. Tmějová,
              Mgr. Tománková, Mgr. Dvořáková,
              v průběhu jednání se dostavil MUDr. Lisý
Omluven: Ing. Kazda
Hosté:   Mgr. Kalátová Lisá – ředitelka školy  
             
Program:       

1. Školní řád
2. Vnitřní řád školní družiny
3. Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP pro ZV ze

dne 3. 5. 2017 – implementace k výuce plavání
4. Výsledky zápisu do 1. tříd
5. Výsledky voleb do školské rady na nové funkční období
6. Různé

                       
Poslední jednání školské rady v tomto volebním období a školním roce zahájil pan předseda
doc. Mgr. Kozel, Ph.D.

ad 1)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy:

– uvedla úpravu školního řádu, která nabude účinnosti k 1. 9. 2017
– změna byla projednána v kolektivu pedagogů a provedena dle pokynů MŠMT
– nově zapojena práva a povinnosti pedagogů

K tomu vystoupil:
doc. Kozel – upozornil na odstavec 5.8 – odkaz v závorce má být 5.9, ne 4.9
K tomuto bodu nebylo učiněno žádné usnesení!!!
Usnesení: školská rada projednala/schválila úpravu školního řádu ???
                  
ad 2)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy:

– zdůvodnila úpravu vnitřního řádu školní družiny
– doplněn o podmínky zacházení s majetkem školy
– přihlášky do družiny budou nově shromažďovány v průběhu měsíce června
– požádala o souhlas s navýšením počtu žáků ve školní družině ze 166 na 180 dětí

K tomu vystoupili:
doc. Kozel – vznesl dotaz, zda jsou zákonní zástupci povinni omlouvat
                     nepřítomnost žáka v družině
Mgr. Kalátová Lisá – v zájmu bezpečnosti dítěte toto pokládáme za účelné
Usnesení: školská rada jednomyslně schválila Vnitřní řád školní družiny

ad 3)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy:

– zdůvodnila zapracování opatření ministryně školství  k výuce plavání do ŠVP pro ZV,
dle kterého je plavání povinné v rozsahu 40 vyučovacích hodin s účinností
od 1. 9. 2017
K tomu vystoupili:
doc. Kozel – otázal se, jak tomu bylo dosud a kdo platil kurz plavání



Mgr. Tománková – rodiče kurz neplatí
MUDr. Lisý – kolik stojí kurz na jedno dítě
Mgr. Kalátová Lisá – loňský údaj: 45 Kč na 1 dítě x 40 hodin
Usnesení: školská rada vzala na vědomí implementaci výuky plavání do ŠVP pro ZV

ad 4)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy:

– k  zápisu  přišlo  114  žáků,  13  má  odklad,  2  půjdou  na  jinou  školu  (z  hlediska
podpůrných opatření)

– do čtyř prvních tříd nastoupí 99 dětí
– třídní učitelé v 1. ročníku budou – Mgr. Stříbrná, Mgr. Kracíková, Mgr. Tománková,

Mgr. Valnohová
– (příští školní rok u nás bude „sběrná šestka“, počet pedagogů se zvýší ze 31 na 35,

vrací se Mgr. Kačírková, stav žactva bude 630)
K tomuto bodu vystoupili:
doc. Kozel – ptá se, zda je dostatek prostoru pro nové třídy
Mgr. Kalátová Lisá – prostor máme, požádala Radu města o navýšení rozpočtu
                                  o 150 000 Kč pro zakoupení nového nábytku do 1. třídy

ad 5)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy:

– seznámila školskou radu s výsledky voleb do školské rady na nové funkční období:
Rada města jmenovala za členy školské rady Ing. Kazdu, Ing. Makovičkovou
a p. Kmínkovou
za rodiče byli zvoleni doc. Kozel, Mgr. Koláčná a Mgr. Jiránková
za pedagogy byly zvoleny Mgr. Čepková, Mgr. Hlaváčová a Mgr. Zelingerová

poděkovala za práci současným členům školské rady a ocenila milou, přátelskou atmosféru
při jednáních

ad 6)       
Mgr. Tmějová – vznesla dotaz rodičů, proč Čtyřka nejezdí do zahraničí
Mgr. Kalátová Lisá – v současné situaci hlavně z důvodu bezpečnosti dětí, vidí více rizik než
                                  pozitiv
MUDr. Lisý – uvedl zkušenost z pobytu svého syna v Anglii – spousta rodičů nespokojerna
                      s ubytováním dětí v muslimských rodinách (rozdíly v ubytování, stravě)
doc. Kozel – upozornil na nespokojenost rodičů 4. C – problém dlouhodobé nemoci třídního
                     učitele
Mgr. Kalátová Lisá – Mgr. Etfleišová zvládá roli třídní učitelky v této třídě „se ctí, jsme za ni
             rádi“; se třídou pracuje školní psycholožka, probíhají akce primárná prevence,
             proběhla mimořádná třídní schůzka rodičů; problémy vytváří 7- 8 provokujících žáků;
             paní ředitelka jedná se zkušenou učitelkou Mgr. Kubátovou o převzetí této třídy
doc. Kozel – upozornil na to, že v poslední době „padají maily do spamů“ a doporučil
             požádat zřizovatele o vydání důvěryhodného certifikátu

Jednání  školské  rady  uzavřel  doc.  Kozel,  který  poděkoval  za  spolupráci  a  označil  ji  za
romantickou, bezproblémovou.

Zapsala: Věra Dvořáková                                                   doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.
                                                                                                  předseda školské rady
        



 


