Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460
konané dne 1. 2. 2018
Přítomni: Mgr. B. Kalátová Lisá, Mgr. I. Čepková, Mgr. J. Hlaváčová, Mgr. P. Jiránková, Ing.
M. Kazda, p. H. Kmínková, Mgr. R. Koláčná, doc. Mgr. T. Kozel, Ph.D., Mgr. F. Kynčl, Ing.
H. Makovičková, Mgr. M. Zelingerová, Mgr. P. Havelková
Omluveni: - - Program:
1) Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem jednání.
2) Změny v ŠVP - Mgr. P. Havelková seznámila s dodatkem č. 6, školské poradenské zařízení
doporučilo vzdělávací předmět Speciální pedagogická péče, práce se žáky se SVP, nejedná se
o povinný předmět, nezapočítává se do týdenní hodinové dotace, jedna pravidelná hodina týdně,
vyučuje školní psycholožka Mgr. G. Prodělalová (reedukace percepčních dovedností, rozvoj
čtenářských dovedností, práce s textem, rozvoj jemné motoriky apod.)
3) Vize, mise, strategie školy - Mgr. B. Kalátová Lisá informovala školskou radu, že proběhla
důsledná analýza formou spolupráce s pedagogy, hospitační činnosti vedení školy, porad
vedoucích zaměstnanců a širšího vedení školy, dále všichni pedagogičtí i nepedagogičtí
zaměstnanci a rodiče žáků 9. ročníku zpracovali dotazníky, a na základě doporučení České
školní inspekce - zpracována swot analýza, ředitelka školy navrhla priority školy; pedagogové
se budou pravidelně scházet v dobrovolných pedagogických komunitních kruzích, cílem je
naplánovaní dlouhodobé a střednědobé koncepce a strategie rozvoje školy a následné vytvoření
akčního plánu, ředitelka školy již oznámila členům Žákovského parlamentu, škola se zúčastnila
akce Škola mých snů.
4) Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. požádal o poskytnutí swot analýzy, Mgr. B. Kalátová Lisá
vyhověla, zašle elektronicky rovněž Ing. Kazdovi, upozornila, že se jedná o interní materiál.
5) Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. ocenil, že sebehodnocení, zpětná vazba a návrhy změn
vycházejí z podnětů zevnitř školy, od pedagogů a nejsou vynucovány a svazovány složitými
formálními procesy.
6) Rozpočet Mgr. B. Kalátová Lisá seznámila s rozpočtem státním i provozním, škola se chová
velmi ekonomicky v personálním obsazení; problémy může přinést změna způsobu
financování; pojistné plnění havárie prasklého hydrantu v červenci 2016; na druhém stupni
vznikne nárůst o jednu třídu - finanční náklady; celkový počet tříd bude 26
7) Šablony - schválena první monitorovací zpráva, podána druhá monitorovací zpráva; po
přijetí dotace bude vyhlášeno výběrové řízení na počítačové vybavení a projektory.
8) Diskuse:
a) Ing. M. Kazda - inventarizace dřevin, odborné posouzení stavu stromů v pěti stupních, při
stupni 5 je strom život ohrožující a musí být neprodleně pokácen, Ing. Fišerová odbornice

posoudí na všech školách v Jičíně; bezpečnost škol, z dotačního programu města bude osazena
nová bezpečnostní kamera, která osáhne i prostor před naší školou, nebude v rozporu s GDPR.
b) doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. v souvislosti se změnou v ŠVP navrhl vytvořit do jednacího
řádu Školské rady statut korespondenčního projednání některých otázek, připraví na příští
zasedání Školské rady písemné podklady.
c) Mgr. F. Kynčl, Mgr. P. Havelková - zmínili velmi dobré až výborné výsledky většiny žáků
na pololetním vysvědčení, např. v devátém ročníku a úspěchy dětí v soutěžích.
7) Usnesení:
a) školská rada projednala změny v ŠVP – dodatek č. 6
b) členové Školské rady hlasováním jednomyslně schválili usnesení

V Jičíně 1. února 2018

Předseda Školské rady doc. Mgr. T. Kozel, Ph.D.

zapsala Mgr. Ivana Čepková

