Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace

Zápis ze schůzky Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice
Datum schůzky:
Zúčastnění:
Omluveni:
Hosté:

16. 9. 2013
Ing. T. Vavřík, MBA, Mgr. M. Kučírková
Mgr. M. Raindl, Mgr. D. Janoušková
Ing. V. Zima, p. A. Absolonová
Mgr. R. Habermann

Program:
1. přivítání všech členů a hostů
2. schvalování dokumentů
3. informace ředitele školy Mgr. R. Habermanna
4. diskuse
• Paní zástupkyně M. Kučírková informovala o změnách ve Školním řádu ZŠ a
MŠ Šromotovo, členové tyto změny odsouhlasili.
• Všichni členové Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo po prostudování Výroční
zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/2013 tuto zprávu jednomyslně
schválili.
Pan ředitel odpovídal na dotazy týkající se zprávy:
- zvyšuje se počet dětí ve školní družině, v současnosti je to až 178 dětí
rozdělených do 6 odddělení (toto navýšení je dofinancováno krajem)
- pokračuje nárůst dětí do 1. tříd (nastupují silné ročníky, takže tento trend
bude ještě chvíli pokračovat, pak dojde k poklesu), dokazuje to zlepšení
povědomí mezi veřejností o naší škole
- vyšší počet dětí znamená také nárůst dětí ve třídách (např. 6. ročníky mají 30
a 27 dětí), toto klade vyšší nároky na práci učitele
- povinně-volitelné předměty jsou nahrazeny možností výběru 2. cizího jazyka,
který je od letošního školního roku povinný (u nás NJ, FJ, RJ, AJ)
- počet cizích strávníků ve školní jídelně stále klesá, důvodem je i zvýšená
kapacita školní jídelny našimi dětmi, v jídelně jsou fronty i hluk (naopak se
zvyšuje počet strávníků z gymnázia)
- výchovná opatření udělená ve šk. roce 2012/13 byla většinou za neomluvené
hodiny, poprvé se objevilo podmínečné vyloučení žáka ze školy (lze pouze u
žáků, kteří jsou ve škole 10. rokem)
- narůstá absence žáků, omluvených hodin je stále více, důvodem je to, že
rodiče nechávají děti doma bezdůvodně
- u pracovníků školy je nízká nemocnost, dovolenou si vybírají o hlavních
prázdninách (40 dnů), další prázdniny využívají k vzdělávání, vykonávají práci
doma či ve škole
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- srovnávací testy ukazují, že je velký rozdíl mezi třídami, ale také mezi
ročníky, které zrovna na testování v 5. a 9. třídách vycházejí
Jeden rodič odmítl nechat testovat své dítě, žák proto nebyl nucen, aby se
testování zúčastnil.
- školní časopis Šromočasák vychází čtvrtletně jen v PC podobě, členové
školské rady by jej rádi obdrželi mailem, mohl by také být k dispozici na
třídních webech
• Pan ředitel R. Habermann informoval o rekonstrukci školy.
Dále informoval o projektech – EU, projekt Kellnerovy nadace Pomáhejme
školám k úspěchu (stali jsme se spolupracující školou), projekty týkající se
prevence rizikového chování.
• Mgr. M. Raindl nabídl svou pomoc preventistce p. A. Hlaváčové ohledně
agresivního jednání romských mladíků vůči dětem škol. Upozornil na nutnost
zabývat se touto problematikou i v hodinách výchovy k občanství.
• Na specifické ekonomické otázky pana předsedy T. Vavříka odpoví písemně
paní ekonomka J. Mrnuštíková.
• Závěrem byli členové informováni o úpravách ŠVP, p. zástupkyně M.
Kučírková shrnula zásadní změny.

V Hranicích 18. 9. 2013

Zapsala: Mgr. D. Janoušková

