Základní škola, Jičín, Železnická 460
Zápis z jednání Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460
ze dne 6. 10. 2016
Účast: Ing. Kazda, p. Kmínková, Mgr. Koníř, doc. Mgr. Kozel, Ph.D.,
Mgr. Tmějová, Mgr. Tománková, Mgr. Dvořáková,
v průběhu jednání se dostavil MUDr. Lisý
Hosté: Mgr. Kalátová Lisá – ředitelka školy
Nepřítomni: Ing. Radová
Mgr. Bryknerová – předsedkyně Spolku rodičů a přátel Čtyřky
Program: 1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Výroční zpráva o činnosti ZŠ
Projednání změn jednacího řádu školské rady
Projednání změn ŠVP školní družiny
Informace ředitelky školy
• personální obsazení
• moderní – úspěšná – kvalitní škola: vize, cíle
6. Různé

ad 1)
Jednání školské rady zahájil pan předseda doc. Mgr. Kozel, Ph.D.
K navrženému programu nevznesli členové školské rady žádnou připomínku, proto se
jednání řídilo daným programem.
ad 2)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy, uvedla Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2015/2016.
K tomu vystoupili:
doc. Kozel – navrhuje zmínit ve zprávě Spolek rodičů a přátel školy Čtyřka
Mgr. Kalátová Lisá – doplní do Obecné charakteristiky
doc. Kozel – doporučuje úpravu v kapitole 3.6 – „Policisté… - odstranit uvozovky dole
v kapitole 4.2 – místo V příštím školním roce napsat Ve školním roce
2016/2017…
v kapitole 6.3 – změnit LŠU Jičín na ZUŠ Jičín
Mgr. Kalátová Lisá – zváží návrhy, do zprávy doplní
Mgr. Dvořáková – poukázala na četnost příloh z oblasti ekologické výchovy (str. 33 – 58)
Mgr. Lisá – výroční zpráva sestává z části povinné a dobrovolné; je v kompetenci ředitele
školy zařadit přílohy dle jeho uvážení; všichni vyučující měli možnost poskytnout podklady
do výroční zprávy ze své vzdělávací oblasti prostřednictvím vedoucích předmětových skupin
Usnesení: Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se
doc. Kozel – poděkoval paní ředitelce Mgr. Kalátové Lisé za zpracování výroční zprávy
ad 3)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy, předložila v souladu s novelou Školského zákona návrh
na změnu Jednacího řádu školské rady, a to v Článku IV (Usnesení, hlasování) – v bodech
2., 3. a 4.
Usnesení: Školská rada schválila změnu jednacího řádu školské rady
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

ad 4)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy, uvedla úpravu Školního vzdělávacího programu
pro školní družinu.
Změny se týkají bodů:
1.3 Vybavení školní družiny
2.3 Zabezpečení zájmových činností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2.4 Zabezpečení zájmového vzdělávání žáků mimořádně nadaných
(Úpravy jsou zapracovány v Dodatku č. 1 na straně 16.)
Usnesení:
Školská rada projednala úpravu Školního vzdělávacího programu pro školní družinu
ad 5)
Mgr. Kalátová Lisá:
a) personální obsazení
• Mgr. Kačírková odešla v září na rodičovskou dovolenou
• nově nastoupily Mgr. Machová a Mgr. Krchňáková
• 1. 11. 2016 nastoupí Mgr. Adolfová a Mgr. Jiránková
• paní ředitelka poděkovala Městu Jičín za poskytnutou finanční půjčku, ze které uhradí
mzdu Mgr. Adolfové a Mgr. Jiránkové do doby, než přijdou slíbené finance
z personálních šablon
K tomu vystoupili:
Ing. Kazda – ocenil paní ředitelku za přihlášení do personálních šablon, z Jičína se
zapojily pouze ZŠ Železnická a Husova, ostatní školy ani nepožádaly
Mgr. Kalátová Lisá – poskytnuté finance nebudou jen na mzdy, ale i na rozvoj
čtenářské gramotnosti, kurz na mentoring, sdílení informací s ostatními školami (chce
navázat na spolupráci se speciální školou)
doc. Kozel – rovněž ocenil iniciativu paní ředitelky, dotazuje se, na jak dlouho budou
peníze
Mgr. Kalátová Lisá – finance jsou na dva roky, v našem kraji získají takto psychologa
pouze tři školy
MUDr. Lisý – táže se, kde bude školní psycholog sídlit
Mgr. Kalátová Lisá – školní psycholog bude využívat upravenou bývalou pracovnu
výchovného poradce, ve škole bude k dispozici 2,5 dne, 20 hodin čistého času, od
rodičů budeme vyžadovat informovaný souhlas s poskytováním služeb školního
psychologa
Mgr. Tmějová – „závidí“ nám, upozorňuje na dobrou zkušenost železnické školy
s panem Tomanem z PPP Jičín
b) moderní – úspěšná – kvalitní škola: vize, cíle
K dosažení tohoto cíle chce vedení školy:
• zaměřit hospitační činnost na přírodovědné předměty a zkušenosti z inkluze
• posílit položku čtenářské gramotnosti
• obnovit PC techniku
• vybavit alespoň 4 učebny interaktivními tabulemi
• posílit emocionální stránku výchovně vzdělávacího procesu
K tomu vystoupili:
doc. Kozel - poděkoval paní ředitelce, upozornil – nepřeceňovat PC techniku
Mgr. Kalátová Lisá – je si vědoma nebezpečí „digitální demence“, je proti tabletům do
škol, jde o vizualizaci při výuce

doc. Kozel – upozorňuje, že volební období členů školské rady končí 30. 5. 2017
Mgr. Kalátová Lisá – volby připravíme tak, aby proběhly v dubnu 2017
ad 6)
MUDr. Lisý – ptá se na opatření ohledně hepatitidy typu B
Mgr. Kalátová Lisá – dva žáci školy 50 dní v karanténě, jsou negativní, opatření ve škole –
dezinfekce, utěrky
MUDSr. Lisý – KHS opatření zrušila

Zapsala: Mgr. Věra Dvořáková

doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.
předseda školské rady

