Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460
konané dne 8. října 2018
Přítomni: Mgr. B. Kalátová Lisá, Mgr. I. Čepková, Mgr. J. Hlaváčová, Mgr. P. Jiránková, Ing.
M. Kazda, p. H. Kmínková, doc. Mgr. T. Kozel, Ph.D., Ing. H. Makovičková, Mgr. Jitka
Tománková - host, Mgr. M. Zelingerová,
Omluveni: Mgr. R. Koláčná
Program:
1. Zahájení
2. Výroční zpráva ZŠ za šk. rok 2017/18
3. Informace ředitelky o organizaci a chodu školního roku 2018/19
4. Zpráva o výsledku projednání per rolam dodatku ŠVP
5. Různé
Průběh jednání:
K bodu 1: Zahájení
Mgr. B. Kalátová Lisá přivítala všechny přítomné.
doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. zahájil jednání a seznámil přítomné s programem. K programu
nebyly vzneseny připomínky.
K bodu 2: Výroční zpráva ZŠ za šk. rok 2017/18
Ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá představila výroční zprávu a vyjádřila se k zaslaným
podkladům. Z hlediska GDPR - škola má informovaný souhlas rodičů ke zveřejnění jmen dětí; ve
škole se daří navazovat společné učení dětí I. a II. stupně; děti jsou úspěšné u jednotné přijímací
zkoušky; daří se, aby na škole vládlo přátelské klima; vedení školy pečlivě vybírá nové pedagogy.
Všichni členové školské rady měli možnost vyjádřit se k obsahu a formálnímu zpracování výroční
zprávy.
doc. Kozel se dotazoval na program primární prevence Semiramis na I. stupni uvedený ve Výroční
zprávě, ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá tento bod prověří, popř. doplní.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Výroční zpráva byla schválena jednomyslně.

K bodu 3: Informace ředitelky o organizaci a chodu školního roku 2018/19
Ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá představila novou zástupkyni ředitelky školy pro I. stupeň
Mgr. Jitku Tománkovou.
Ing. Kazda se dotázal na názor pedagogů na zavedení programu primární prevence již ve 2. a 3.
ročníku, Mgr. J. Hlaváčová a Mgr. J. Tománková uvedly programy, které již pro tyto děti
fungují na naší škole a jejich klady; povšiml si nového loga školy, které vzešlo z celoškolní soutěže
žáků školy.
Ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá informovala: škola má celkem 648 dětí, přibyla třída na
II. stupni (náročnější organizace); přišli noví pedagogové a nová asistentka pedagoga, vznikl nový
kroužek Věda nás baví, funguje kroužek anglického jazyka připravující děti k mezinárodním
certifikátům; podána žádost o Šablony II; funguje Pedagogický komunitní kruh; škola plánuje
strategii; bude přijat podpůrný pedagogický pracovník pro dva žáky se sníženou kognicí; nově
zavedeny třídnické hodiny, školní psycholožka připravuje pro pedagogy třídnické hodiny
"nanečisto", pedagogové je využívají.
doc. Kozel ocenil kroužek Věda nás baví i z pozice rodiče, je to velmi dobrá cesta, jak získat děti
pro přírodovědné a technické předměty v raném věku; ocenil práci pedagogů v tomto kroužku.
K bodu 4: Zpráva o výsledku projednání per rollam dodatku č. 6 ŠVP
Ve stanoveném termínu přišlo 5 souhlasných vyjádření bez připomínek (tj. většina všech členů
ŠR), žádná zamítavá vyjádření nebyla doručena. Tím lze projednání považovat za úspěšně
realizované.
K bodu 5: Různé
a) doc. Kozel se dotázal na vzdělávací a team buildingové akce pro pedagogy, uvedl zkušenosti z
vysoké školy; ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá uvedla: škola má naplánovány dva semináře
k externímu mentoringu, naprostá většina pedagogů se zúčastní víkendového pobytu v Lázních
Bělohradě.
b) Ing. Kazda se tázal na velké investiční akce školy v tomto školním roce, ředitelka školy Mgr.
B. Kalátová Lisá odpověděla: jsou naplánovány rekonstrukce podlahy v prostoru šaten,
rekonstrukce šaten před ŠJ, klimatizace, rekonstrukce vodovodního potrubí a topení v celé škole;
dále se zeptal na informovanost školy ohledně způsobu centrálního vytápění ze strany bytového
podniku (vzhledem k možným haváriím).
c) Doc. Kozel vznesl dotaz ohledně organizace školní družiny a stravování dětí, ředitelka školy
Mgr. B. Kalátová Lisá odpověděla, že každou připomínku řeší s rodiči individuálně, adekvátní a
vstřícná komunikace s rodiči je silnou stránkou školy
Usnesení:

1. Členové školské rady schválili Výroční zprávu Základní školy, Jičín, Železnická 460 za
školní rok 2017/2018.
2. Školská rada vzala na vědomí informace ředitelky školy Mgr. B. Kalátové Lisé o zajištění
školního roku 2018/19.
3. Školská rada vzala na vědomí zprávu o výsledku projednání per rollam dodatku č. 6 ŠVP.
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

V Jičíně 8. října 2018

zapsala Ivana Čepková

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

