Zápis z jednání Rady školy dne 22. 10. 2012
Přítomní:

p. Pavlína Václavínková
Mgr. Jaroslav Sosík
Bc. Věra Hanzlíková
Ing. Oldřich Škrabal
Mgr. Marie Kelnarová
Mgr. Martina Stanislavová

Omluveni:

p. Michal Dostál
Ing. Mgr. Zuzana Lišková
p. Robert Švarc

Host:

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy

Program:

1) Všeobecné informace o škole
2) Plán práce, Výroční zpráva školy, Organizační řád - diskuze
3) Schválení Výroční zprávy školy - hlasování

ad1) Ředitelka školy informovala radu o plánované kontrole, kterou na škole provedli
pracovníci krajské hygienické stanice. Kontrola shodně s předchozím šetřením vytýká
nedostatečnou intenzitu osvětlení ve třídách. Způsob řešení bude projednán se zřizovatelem.
Pedagogické záležitosti - škola se přihlásila do operačního programu EU zaměřeného
na rozvoj čtenářské gramotnosti. Dobíhá program EU peníze do škol, který bude uzavřen
na konci roku 2013. Připravují se i další projekty.
Formou nefinančního partnerství se škola bude podílet na projektech:
 KRUH - zaměřen na finanční gramotnost, pro žáky 3. a 6. ročníku. Probíhat bude
v období 6/2013 - 12/ 2014. V rámci tohoto programu škola získá například vybavení
do školní knihovny, žáci 6. ročníku 5-ti denní adaptační kurz, žáci 3. ročníku několik
jednodenních programů.
 Finanční gramotnost pro 2. stupeň - získáme materiály pro výuku, třídní akce, různé
kurzy apod.
 Země, slunce, voda, vzduch - projekt zaměřený na fotovoltaiku, měření energií, jeho
uskutečnění zatím není jisté.
V březnu 2013 navštíví naši školu inspekce. Škola byla vybrána
projektu, který je zaměřen na 8. ročníky a sleduje užívání PC žáky.

v rámci evropského

Dále se paní ředitelka vyjádřila k dotazníkům, které dostali rodiče žáků. Do školy se vrátilo
97 ks vyplněných dotazníků. Výsledek ankety odráží situaci, která byla na škole koncem
loňského roku. Paní ředitelka výsledek ankety bere v úvahu ve své snaze vylepšit celkovou
situaci a obraz školy na veřejnosti. Pan Sosík měl dotaz na možnosti kroužků ve škole, zvláště
na výuku AJ. Paní ředitelka vidí rezervy, má v úmyslu výuku jazyků na škole zlepšit jak po

materiální (učebna, technika), tak po metodické stránce. Kroužek Aj by výhledově mohl být
spíše pro 1. stupeň.
Na škole proběhl sběr papíru, škola získala 3 000 Kč, které budou vloženy na účet SRPŠ.
ad 2) Výroční zprávu, Plán práce školy i Organizační a klasifikační řád dostali členové rady
předem e-mailem k prostudování. Ředitelka školy upozornila na některé změny, které jsou
provedeny v organizačním řádu. V klasifikačním řádu upozornila na nové rozdělení předmětů
při hodnocení. Dále na nový postup při hodnocení chování žáků, změnu v klasifikaci - není
striktně vyžadováno ústní zkoušení. Nově jsou v materiálech zařazeny i postupy primární
prevence.
Výroční zpráva - paní ředitelka předeslala, že tuto zprávu vypracovalo bývalé vedení školy.
Pro příští rok připravuje jinou strukturu této zprávy.
P. Škrabal měl dotaz na formulaci ve zprávě, týkající se počtu notebooků ve škole, ŘŠ tento
údaj upřesnila.
P. Sosík - dotaz, co zahrnuje položka "ostatní" v příjmech a "platby za provedené práce"
v kolonce výdajů. Paní ředitelka toto upřesní u účetní a panu Sosíkovi vysvětlí. Další dotaz
na počet strávníků ve ŠJ. ŘŠ požádá vedoucí ŠJ, paní Salivarovou, o upřesnění počtu
strávníků a počtu vydaných obědů za říjen, ŘŠ předá informace členům rady školy.
Dále se pan Sosík zajímal o stav MŠ Zauličí, který popisuje výroční zpráva, zda město počítá
do budoucna s opravou, také se ptal na personální situaci v MŠ a na možnost vybudování
hřiště - např. v parku, které by mohla využívat škola i školka.
Odpověď pana Škrabala (zástupce města v radě): Celková rekonstrukce zatím není v plánu.
Město o problémech ví a bude je řešit postupně, dle finančních možností. I v letošním roce ve
školkách proběhly opravy (kanalizační a vodovodní řád).
Odpověď p. ředitelky: personální situace v MŠ je v kompetenci vedoucí učitelky MŠ, která již
má připravené řešení (od nového roku).
Pan Sosík vyjádřil názor, že by si představoval školu otevřenější - více kroužků apod. Paní
ředitelka vidí možnost kroužků hlavně na 1. stupni, také má určitou představu o fungování
školní družiny, kterou by chtěla realizovat - jiné umístění a organizaci, apod.
ad 3) Hlasování o schválení Výroční zprávy školy proběhlo bez účasti ředitelky školy.
Výroční zpráva školy byla schválena bez připomínek.

Ve Štramberku 22. 10. 2012
Zapsala: Martina Stanislavová

