ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY ŠKOLY DNE 11. 2. 2015
Přítomni:

MgA. Goršanová
Mgr. Sosík
p. Václavínková
Mgr. Hanzelka
Ing. Škrabal
p. Švarc
Mgr. Adamcová
Mgr. Milichová
Mgr. Kelnarová
Mgr. Havlíková, ŘŠ

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod
Schválení Jednacího řádu
Volba předsedy
Schválení úpravy Školního řádu
Diskuze

Ad1) Ředitelka školy zahájila 1. jednání školské rady pro další tříleté období a vyzvala členy
ke schválení Jednacího řádu, volby předsedy školské rady a schválení úpravy školního řádu.
Ad 2) Byl jednohlasně schválen nový Jednací řád školské rady.
Ad 3) Členové školské rady se shodli, že předsedou by se měl stát zástupce z rodičů. Volba
proběhla tajná a předsedou byl, se šesti hlasy, zvolen p. Mgr. Jaroslav Sosík.
Ad 4) P. Milichová se vyjádřila k formálnímu nedostatku v textu, který byl následně opraven.
P. Škrabal navrhl, aby byl vypuštěn řádek v hlavičce Školního řádu, Změny ve směrnici jsou
prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu,
neboť jsou všechny změny zapracovávány do stávajícího řádu. Členové školské rady
jednohlasně schválili doplněné znění Školního řádu. P. Hanzelka navrhl ke zvážení, aby
uvolňování žáků v průběhu výuky bylo možné pouze v případě, že se pro ně dostaví rodiče,
nikoliv pouze na základě písemné žádosti. Rada s ohledem na skutečnost, že takový postup by
výrazně zatížil rodiče, neřešil by případně převzetí dítěte prarodičem, nedoporučila, avšak
doporučila vedení školy, aby o tom, že dítě bylo uvolněno z vyučování, byli rodiče
informováni rovněž přes elektronický systém Bakaláři, aby nedošlo k zneužití omluvenky.
Ad 5) Rada pověřila p. Václavínkovou, aby osobně projednala se starostou města požadavek
předešlé školské rady, která usilovala o přijetí a ohodnocení nejlepších žáků školy na konci
školního roku starostou města. Dále aby projednala s panem starostou požadavek Rady školy

z minulého období na dohled městské policie na vytipovaných místech z důvodu prevence
šikany, kriminality, kouření a případného požívání alkoholu.
Paní Goršanová přednesla dotaz, zda by se nedala zvýšit bezpečnost dětí, opouštějící chodník
u restaurace Prosek (roh Proska). Diskutovalo se o možnostech tohoto zajištění. P. Sosík
navrhl zástupcům města, zda by nepomohla vodorovná dopravní značka. Zástupci města tuto
možnost prověří, k témuž se zavázal pan Sosík.
Pan Sosík informoval Radu školy o programu Obědy pro děti, který zajišťuje zdarma obědy
pro děti ze sociálně slabých rodin. Požádal ředitelku školy, aby se škola k tomuto programu
připojila prostřednictvím webových stránek www.obedyprodeti.cz. Navrhl informovat rodiče
na stránkách školy i na třídních schůzkách. Ředitelka s touto iniciativou souhlasila i
s ohledem na to, že se zvýší počet strávníků ve školní jídelně, jejíž kapacita je v současnosti
ne zcela využita. Dále se pan předseda ptal, zda školní jídelna poskytuje stravování také cizím
strávníkům. Paní ředitelkou bylo objasněno, že škola prodává obědy také bývalým
zaměstnancům, vychází to z FKSP, ostatním se strava neposkytuje, neboť to není obsahem
Zřizovací listiny. Paní ředitelka upozornila, že se již k luštěninám nepodává maso, protože
mají dostatek bílkovin a podle spotřebního koše to není žádoucí, žákům je podáván už jen
zeleninový salát. Pan předseda požádal paní ředitelku, zda by žáci mohli ke všem pokrmům
dostávat příbory.
Pan Sosík požádal členy rady o vyjádření k množství akcí, jichž se žáci účastní, a které přímo
nesouvisí s výukou. Proběhla diskuze k akcím školy. Ředitelka školy seznámila Radu
s některými akcemi, jichž se děti účastní a s úspěchy, kterých děti dosáhly. Školská rada se
shodla, že velice podařenou akcí byla školní akademie. Z vyjádření přítomných učitelů
vyplynulo, že z důvodu různých akcí školy přichází o relativně velké množství hodin,
zejména účastí na různých ekologických projektech. Stávající situace je taková, že domácí
příprava dětí není vždy dostatečná a vše je třeba odučit a procvičit v hodinách. Dle názoru p.
Sosíka je prioritním úkolem školy seznámit žáky s učivem a toto procvičit, což není možno
vždy z důvodu množství akcí splnit a je pak nutné klást vyšší nároky na domácí přípravu dětí,
což není vždy efektivní. Paní Goršanová navrhla škole zohlednit v plánování výuky „ztrátu“
vyučovacích hodin při různých akcích v rámci výukového plánu, pan Škrabal s panem
Hanzelkou navrhli případně zvážit operativní úpravu rozvrhu v situaci, kdy žáci opakovaně
přijdou o stejné hodiny (např. 1.5. a 8.5.). Rada jednohlasně požádala vedení školy,
zastoupené přítomnou ředitelkou školy, aby v příštím školním roce pečlivě zvážila množství
akcí přímo nesouvisejících s výukou, a kvůli kterým přicházejí žáci o vyučovací hodiny. Dle
názoru Rady není možno již toto množství akcí zvyšovat a Rada doporučuje vyvarovat se
akcí, které žák zažívá opakovaně za školní docházku (bubnování, koncert Réva, projekt 72
hodin…), naopak je třeba klást důraz na účast na odborných olympiádách apod.

Předseda školské rady: Mgr. Jaroslav Sosík
Zapsala: Marie Kelnarová

Ve Štramberku 12. 2. 2015

