Zápis z jednání školské rady - dne 17. 6. 2014
Přítomni:

Petr Němec, Mgr. Jitka Novotná, Mgr. Petr Ondřich, Ing. Romana
Šolcová a za vedení školy Mgr. Jaroslava Neumannová a Mgr. Lukáš
Boháč

Program:
1) Hodnocení práce školy v uplynulém školním roce (podklady pro zpracování
výroční zprávy) a výhled do nového roku.
Školská rada byla informována o otevření třech prvních tříd v následujícím školním
roce (dobré jméno naší školy).
Školní vzdělávací program byl realizován v plném rozsahu, změny, které vycházely
z úpravy RVP a následně začleněny do ŠVP proběhly úspěšně (začlenění druhého
cizího jazyku do 7. a 8. ročníku, finanční gramotnost – v 9. ročníku).
Kladné jsou hodnoceny celoškolních projektů, které byly uskutečněny v každém
pololetí a na obou stupních školy i projekt Nanečisto, který podporuje nástup
budoucích prvňáčků do školy a spolupráci s jejich rodiči.
V letošním roce byly opět obnoveny vícedenní výlety, což mělo pozitivní účinek z řad
učitelů, žáků i rodičů.
Spolupráce s rodiči byla na dobré úrovni, rodiče se zúčastnili školních výjezdů,
spoluorganizovali třídní projekty a akce.
Školská rada byla informována také o počtu asistentů pedagoga a zejména o jejich
vynikající práci v hodinách.
Školská rada byla seznámena se zapojením školy do projektu Školy v pohybu –
projekt, kde pedagogičtí pracovníci pracují na tom, kam školu dál směřovat, na jaké
oblasti se zaměřit, abychom byli připraveni na změny, které přicházejí. Projekt bude
pokračovat až do konce kalendářního roku 2014 (školská rada bude o průběhu
informována).
Školská rada byla informována o projektu Dílenské vyučování a získala informace,
proč jsme do projektu vstoupili (tj. snaha o růst manuální zručnosti žáků, návštěva
odborných škol a vyzkoušení si různých forem práce, se kterou se na ZŠ nesetkají).
Byly podány i informace k projektu ERASMUS – studium našich učitelé v zahraničí
(zdokonalování své jazykové úrovně).
Dále se školská rada seznámila s úspěšně získaným grantem Enviromentální
výchovy (kde byly získány prostředky na nákup měřících meteostanic a prostředky
na pokrytí část nákladů na přírodovědných pobytů tříd 3. A a 3. B.
Školská rada byla informována o ocenění úspěšných reprezentantů školy
(vědomostních, výtvarných soutěžích) – využití sponzorského daru od firmy Schwan
Cosmetics.
Školská rada byla informována o vyhodnocení používání elektronické třídní knihy a
elektronické žákovské knížky – dle zástupců učitelů jim tento systém zjednodušil
práci a komunikaci s rodiči. Od rodičů žáků žádná negativní reakce během školního
roku nepřišla.
2) Hospodaření s prostředky Fondu rodičů
Školská rada byla informována o čerpání prostředků z Fondů rodičů. Prostředky
z tohoto fondu se čerpají zejména na odměny žáků v rámci školních soutěží a

projektů a nákupů knih do školní knihovny (školská rada přijala informace bez
protestu).
V rámci schůze Školské rady proběhlo hlasování o čerpání peněz z Fondu rodičů na
pokrytí nákladů na návštěvu studentů v rámci projektu Edison (projekt, kdy
zahraniční studenti budou vyučovat předměty v anglickém jazyce v rámci běžné
výuky) – školská rada schválila zaplacení 6000 Kč na projekt Edison jednohlasně.
3) Informace o stavebních úpravách
O hlavních prázdninách bude provedena oprava podlahové krytiny v budoucích 8.
třídě a ve třídách 7. A a 6. C. Dále bude provedena rekonstrukce místnosti pro nové
oddělení školní družiny. Všechny firmy, které se budou na těchto opravách podílet,
byly vybrány na základě výběrového řízení podle podmínek města Český Krumlov.
4) Plán na školní rok 2014/2015
Školská rada byla informována o změně ŠVP v předmětu Pracovní činnosti (změna
obsahu učiva – důraz na více praktických dovedností žáků). Školská rada byla
seznámena i se zařazením výuky plavání do 4. ročníku.
Byla podána informace o podání grantu z ROP na pořízení vybavení do PC učebny
(nové počítače a monitory), mobilní i-učebny (nákup IPadů s příslušenstvím), nákup
serveru a pořízení zařízení do školních dílen. Grant podáváme ve spolupráci
s městem Český Krumlov (o další fázi grantu z ROP bude školská rada
informována).
Škola bude nadále zapojena do projektu Školy v pohybu a zrealizuje projekt EDISON
(viz výše).
Dále proběhlo seznámení školské rady s možností zateplení školy a výměnou
zbylých oken za plastová (informace školské radě o záměrů zřizovatele s touto
možností rekonstrukce – školská rada bude o výsledku informována)
5) Poděkování zástupcům města, za vzornou spolupráci a ochotu pomoci při řešení
problémů.
Usnesení ze 4. jednání školské rady:
č.1/14: Školská rada bere na vědomí informace
- úpravu ŠVP v předmětu Pracovní činnosti a zařazením výuky
plávání do 4. ročníku, změny platné od září 2014
- o zřízení nového oddělení školní družiny
- o čerpání prostředků z Fondu rodičů na zajištění projektu
EISON ve výši 6000 Kč
- o stavebních pracích v budově školy v období hlavních
prázdnin
- o podání grantu z ROP (ve spolupráci se zřizovatelem)

Zapsal: Lukáš Boháč

