Základní škola, Jičín, Železnická 460
Zápis z jednání Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460
ze dne 20. března 2017
Účast: Ing. Kazda, p. Kmínková, Mgr. Koníř, doc. Mgr. Kozel, Ph.D.,
Ing. Makovičková, Mgr. Tmějová, Mgr. Tománková, Mgr. Dvořáková,
v průběhu jednání se dostavil MUDr. Lisý
Hosté: Mgr. Kalátová Lisá – ředitelka školy
Mgr. Bryknerová – předsedkyně Spolku rodičů a přátel Čtyřky
Program:
1. Rozpočet školy 2017
2. Strategie školy – vize, cíle – hodnocení
3. Příprava úpravy školního řádu včetně přílohy hodnocení
4. Volby do školské rady – informace
Jednání školské rady zahájil pan předseda doc. Mgr. Kozel, Ph.D., který současně představil
nově jmenovanou členku školské rady Mgr. Makovičkovou (jmenována Radou města za Ing.
Radovou).
ad 1)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy:
– seznámila školskou radu s rozpočtem a plánovanými investicemi na rok 2017
– upozornila na složitou personální situaci (dva vyučující odcházejí do důchodu,
dlouhodobá nemoc kolegy, nedořešené snížení úvazku výchovného poradce ze
strany MŠMT, přibývá jedna třída 6. ročníku – dojíždějící žáci)
– paní ředitelka bude přijímat učitele matematiky, tělesné výchovy a výtvarné výchovy
Usnesení: školská rada projednala rozpočet školy na rok 2017
ad 2)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy:
– předložila strategii kvalitní na úspěšné školy - „Cesta k moderní škole“
– hlavní myšlenky strategie:
být školou otevřenou
umožnit rovné příležitosti pro všechny
zapojení do projektu umožnilo získat školního psychologa a školního asistenta
zlepšovat profesní dovednosti učitelů
volit efektivní výukové metody
zavádět formativní hodnocení – plán osobního rozvoje žáka
zviditelnit školu – nové webové stránky školy
spolupracovat s mezinárodními projekty
využít potenciálu učitelů
K přednesenému vystoupili:
doc. Kozel – chválí nové stránky školy, jako plus oceňuje autorství stránek – týmová práce
učitelů školy
Mgr. Kalátová Lisá – vyzdvihuje Mgr. Záhoru, ale i celý kolektiv pedagogů, veřejnost nové
stránky oceňuje, žáci vymysleli logo školy, nyní vymýšlejí slogan školy

ad 3)
Mgr. Kalátová Lisá, ředitelka školy:
– předložila návrh úprav školního řádu - doplněn o konkrétnosti, které vzešly z jednání
s rodiči, a přílohu Zásady a pravidla sebehodnocení žáků (formativní hodnocení)
– vysvětlila základní princip formativního hodnocení: dává žákovi jasnou představu, v
čem se má zlepšit, známky mohou být zachovány)
– po projednání v poradní skupině paní ředitelky a kolektivu pedagogů bude návrh
úprav předložen školské radě
V diskusi vystoupili:
Mgr. Koníř – v minulosti uplatňoval slovní hodnocení, rodiče chtěli vědět známku
doc. Kozel – doporučuje kombinaci hodnocení slovního i známkou, je pro srovnatelnost,
bezproblémový přechod ze ZŠ na SŠ
Mgr. Dvořáková – vyslovuje obavu o objektivitu formativního hodnocení každého dítěte při
současném počtu žáků ve třídách

Zapsala: Mgr. Věra Dvořáková

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

