Zápis z jednání ŠR – 22. 1. 2018
Přítomní: p. Polončeková, p. Hlavatá. P. Hejzlar, p. Košťál, P. Dufková, P. Veverka,
p. Hubka, P. Andres, p. Štěpánová
Hosté: Mgr. Iveta Beranová, ředitelka
Program jednání:
1. Přivítání nových členů ŠR
2. Seznámení s pravomocemi ŠR podle školského zákona
3. Schválení jednacího řádu ŠR
4. Volba předsedy ŠR
5. Materiálně technické vybavení školy, rozpočet města pro školu / p. Hubka /
6. Školní jídelna - informace o zřízení příspěvkové organizace města / p. Hubka /
7. Zápis do 1. tříd, přijímací řízení na střední školy - informace / p. ředitelka /
8. Koncepce rozvoje školy / p. ředitelka /
9. Sponzorské dary, co se podařilo, nutné opravy ve škole / p. ředitelka /
10. Různé, diskuze
Dle bodů programu:
1. Přivítání členů ŠR
P. Polončeková přivítala nové členy školské rady: za pedagogy byli tajnou volbou na pedagogické radě
zvoleni p. Hana Hlavatá, p. Marek Hejzlar a stávající p. Jiřina Polončeková. Na třídních schůzkách
16. 11. 2017 proběhla volba rodičů do školské rady. Zákonní zástupci žáků vybírali z 5 kandidátů
prostřednictvím volebních lístků. Informace o volbě byla zveřejněna na stránkách školy. Zástupci
rodičů ve školské radě se stali: p. Monika Dufková, p. Miloslav Košťál a p. Luboš Veverka.
Škola informovala zřizovatele zápisem o průběhu a výsledcích voleb.
Rada města schválila na svém jednání stávající zástupce za zřizovatele p. Hubku, p. Andrese a
p. Štěpánovou, kteří budou členy ŠR do 31. 12. 2018, což koresponduje s komunálními volbami.
Bývalým členům školské rady-p. Novákové, p. Gladicsovi poděkovala za jejich obětavou práci paní
ředitelka písemně, p. Gieciové a p. Sedláčkovi poděkovala na pedagogické radě osobně.
2. Školská rada
P. Polončeková seznámila přítomné s pravomocemi školské rady, jak ukládá § 167 a § 168 školského
zákona.
Diskuze k tomuto bodu nebyla.

3. Jednací řád ŠR
P. Polončeková přednesla návrh jednacího řádu ŠR, s jehož pracovní verzí se členové seznámili
předem. Jednací řád vychází z § 167 a§168 školského zákona a specifikuje svolávání i průběh jednání
ŠR v 10 článcích.
Jednací řád byl členy ŠR jednomyslně přijat a nabývá účinnosti dnem 22.1.2018, viz. příloha 1.
4. Volba předsedy ŠR.
Na návrh p. místostarosty Hubky byla předsedkyní zvolena p. Jiřina Polončeková.
5. Materiálně technické vybavení školy, rozpočet města pro školu
P. místostarosta Hubka seznámil přítomné s rozpočtem města pro školu na kalendářní rok 2018.
Škola bude hospodařit s rozpočtem 5,83 mil. Kč na provozní výdaje, dále je v rozpočtu počítáno
s investicí na projektovou dokumentaci /PD/ na aulu s poštovním dvorem - 84 tis. Kč, PD na
odstranění vlhkosti v šatnách na 1. st.- 100 tis. Kč, dále PD na rekonstrukci sociálního zařízení na
přístavbě- 120 tis. Kč.
Diskuze: p. Košťál vznesl dotaz, zda město počítá s realizací již dlouho plánované auly. P. Andres
odpověděl, že by bylo možné akci zahájit v roce 2019, pokud tuto akci město zařadí do svého
rozpočtu.

6. Školní jídelna
P. Hubka informoval členy o přípravě výběrového řízení na ředitele nově vznikající příspěvkové
organizace města pro školní stravování žáků. Řízení by mělo proběhnout v únoru. Současní pracovníci
jídelny se stanou zaměstnanci města, počítá se i s navýšením počtu zaměstnanců. Vybavení jídelny je
zatím dostačující. Město bude financovat opravy a obnovu zařízení.
Firma GTH, která provozovala školní jídelnu odstoupila od smlouvy a předá školní jídelnu městu
v červenci 2018.
P. Andres se vyjádřil ke špatnému stavu budovy z hlediska stavebně-technického. Město počítá
s investicemi do této budovy, vyhledává možné dotační programy, které by městu pomohly
s celkovou rekonstrukcí budovy /např. zateplení, výměna oken/.

7. Zápis do 1. tříd, přijímací řízení na střední školy
P. ředitelka seznámila přítomné s plánovanou informační schůzkou pro rodiče předškoláků. Paní
učitelky ze ZŠ navštíví mateřskou školu s přednáškou o školní zralosti dětí. Tyto informace pomohou
rodičům v případě, že uvažují o odkladu školní docházky dítěte. Podle odhadů škola otevře dvě první
třídy, záleží na počtu budoucích prvňáků.
Přijímací řízení na střední školy letos proběhne od 13.-17. dubna, z devátých ročníků letos odejde 43
žáků, z osmých 3 žáci. Na speciální škole letos ubude 7 žáků, čímž se velice sníží jejich počet.
P. ředitelka do budoucna plánuje přesun školní družiny do budovy přístavby a speciální třídy přemístit
na 1. st., a to v horizontu dvou až tří let. Pokud dojde k uskutečnění tohoto plánu, bude třeba
rekonstruovat budovu přístavby, hlavně sociální zařízení a vybavení budovy.

8. Koncepce rozvoje školy
P. ředitelka informovala o tom, že koncepce rozvoje školy byla zpracována do roku 2019 a je s ní
ztotožněna. Ve svých rozhodnutích z ní vychází. V letošním školním roce proběhne testování žáků
v 5. a 9. ročnících. Probíhá týmové školení pedagogů v rámci projektu OPVVV. Navazujeme vztahy
spolupráce s ostatními příspěvkovými organizacemi města /Muzeum B. Němcové, MŠ, SVČ Bájo/,
plánujeme společné akce a programy.
9. Sponzorské dary, co se podařilo
Na webu školy doplňujeme aktuální informace o dění ve škole. Sponzorsky se podařilo sehnat dva
notebooky a lyže, které škola půjčuje na lyžařské kurzy našim žákům.

Na stránkách školy mohou rodiče na fotografiích shlédnout, co nutně potřebujeme ve škole opravit a
dobrovolníci mohou pomoci osobně. Někdy pomůže třeba i kontakt na kvalitní řemeslníky. Nutné
bude letos opravit komíny na 1. st., natřít střechu na přístavbě a alarmující je propadající se podlaha
ve sborovně na 2.st. P. ředitelka by chtěla alespoň tyto nejpalčivější problémy letos odstranit. Špatné
vybavení máme ve fyzice v budově na náměstí. Problémem je četnost budov, které má škola ve své
správě. Z toho vyplývá velká starost z materiálního hlediska pro školu a hlavně pro p. ředitelku.
P. ředitelka se vyslovila v tom smyslu, že bude nadále trvat na tom, aby se podařilo sportovní halu
převést pod město, jak již bylo dříve avizováno ze strany města.
Diskuze: P. Košťál doporučil, aby škola požádala rodiče prostřednictvím třídních schůzek o pomoc při
shánění řemeslníků na drobné opravy.

10. Různé diskuze
P. Košťál vznesl dotaz na zavádění elektronických žákovských knížek na naší škole. P. ředitelka
odpověděla, že od září plánuje proškolení pedagogů a zavedení zkušebně v jedné třídě na 2.st. a
jedné na 1.st., též se to bude týkat elektronické třídní knihy. Poté bude uvažovat o zavedení ve všech
třídách.
P. Veverka se dotazoval na vybavení PC učeben. P. ředitelka odpověděla, že počet učeben je pro žáky
dostačující, modernizace vybavení je však nutná. Škola se v příštím roce přihlásí do dotačního
programu na nové vybavení počítačových učeben.
P. Polončeková poděkovala členům za vstřícné jednání.
Příští schůzka se uskuteční v květnu.

Zapsala: Jiřina Polončeková
Ověřila: Hana Hlavatá

