Zápis ze školské rady konané dne 1. 9. 2015
Přítomni: Mgr. Dagmar Zapletalová, Mgr. Hana Finsterlová, Mgr. Pavel Majoršin,
p. Pavel Švestka, p. Sylva Švestková, p. Alexandr Bureš, p. Radek Bureš
1- Paní Miroslava Kremnická odstoupila ze Školské rady z důvodu změny bydliště (Bratislava
Slovensko). Místo ní navržen pan Alexandr Bureš, který se zúčastnil zasedání školské rady
jako host.
2- Organizace školního roku 2015/2016, počty tříd: 14, žáků: 300 (153 1.st., 147 2.st.), úvazky
učitelů a asistentů pedagoga, nový pracovník – asistent pedagoga Ing. Olga Bajerová,
P.Schwarzová – pravděpodobný odchod na MD v říjnu 2015 (zástup Mgr. Jana Tabarková),
třídní učitelé, aprobovanost a kvalifikovanost pedagogů, DVPP, organizační změny, pouze
jedna 1. třída, dvě 5.třídy, dvě 6. třídy, nově příchozí žáci (ZŠ Krumsín, ZŠ Drahany, nově
příchozí do DD Plumlov), integrovaní žáci.
3- Projekty 2015/2016: OPVK – Podpora jazykového a technického vzdělávání (schváleno),
prevence – Třídnické hodiny v systému prevence rizikového chování žáků (podáno).
4- Seznámení Školské rady s Organizačním řádem (Školní řád) a Klasifikačním řádem pro
školní rok 2015/2016.
5- Seznámení Školské rady s Vnitřním řádem ŠD na školní rok 2015/2016.
6- Seznámení Školské rady s Výroční zprávou 2014/2015, přijímací řízení na SŠ 7.tř. (1 žák) a
9.tř. (21 žáků) a SOU, prospěch a chování (162 žáků prospělo s vyznamenáním a 132
prospělo, 1 žákyně 9.tř.- komisionální opravné přezkoušení (AJ, Z), 4krát druhý stupeň
z chování), výchovná opatření a pochvaly (8 napomenutí TU, 6 důtek TU, 6 důtek ŘŠ, 97
pochval TU, 18 pochval ŘŠ), integrovaní žáci, řešené stížnosti, 5.tř. - prevence šikany Mgr.
Marek Mikláš, Bc. Markéta Rodryčová (Centrum primární prevence), školení celého ped.
sboru Prevence šikany - Mgr. Marek Mikláš, Bc. Markéta Rodryčová (Centrum primární
prevence), měření 1. a 2. tř. držení těla - doc. Kopecký UP Olomouc.
7- Projekty 2014/2015: Minipodniky, Digitálně a interaktivně, Litter Less.
8- Akce školy, úspěchy žáků na soutěžích (krajská kola: olympiáda v Nj – 3.místo, celostátní
kola: Svět očima dětí – 2.místo a Čestná cena České pošty, OVOV – 4.místo, Dopravní
soutěž mladých cyklistů 13.místo)
9- Seznámení Školské rady s inspekční zprávou a přijatými opatřeními.
10- Snaha o úsporu energií - škola se zúčastnila aukce energie
11- Plán oprav budovy školy.
12- Seznamovací pobyt 1. třídy (Bělecký Mlýn) a 6.tříd (Baldovec).
13- LVK – 7.tř. a 8.tř. (leden 2016)

14- Průběh oslav 100. výročí založení školy.
15- Dotační program Ministerstva obrany pro nestátní neziskové organizace Projekt POKOS
(Příprava občanů k obraně státu) – žádost zpracuje Klub rodičů, zodpovídá Mgr. P.Majoršin
a Mgr. T.Polák
16- Diskuze připomínky: užívání mobilních telefonů žáky, hygiena a chování žáků na WC,
sběrový týden (5.-10.10.2015), finanční požadavky na Klub rodičů

Příloha: 1/ prezenční listina ze zasedání školní rady

Vypracoval: dne 1. 9. 2015 Pavel Majoršin

Předseda Školské rady: ………………………………………..

