Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J.V.Sládka Zbiroh, příspěvkové organizace,
konané dne 24.9.2015
Přítomni:
za zřizovatele - Ing. Petr Hobl, CSc., MBA
- Martin Horák
za pedagog.pracovníky - Mgr. Alena Frühaufová
- Mgr.Ing. Andrea Tláskalová
za zákon.zástupce nezl.žáků - Lenka Fairová
- Ivana Nováková
Host: Mgr. Květuše Horáková – ředitelka školy
Program:
1. Zahájení
2. Prezentace
3. Schválení „Výroční zprávy za školní rok 2014/2015“ ZŠ J.V.Sládka Zbiroh
4. Oprava plotu v horní části školní zahrady
5. Kroužky při ZŠ J.V.Sládka Zbiroh
6. Různé

Bod 1 – Zahájení
Jednání školské rady bylo zahájeno v ředitelně ZŠ za účasti hosta – ředitelky ZŠ J.V.Sládka Mgr.
Horákové.
Bod 2 – Prezentace
viz přílohu
Bod 3 – Schválení „Výroční zprávy za školní rok 2014/2015 ZŠ J.V.Sládka Zbiroh, příspěvkové
organizace“
Všichni členové školské rady byli v dostatečném předstihu seznámeni ředitelkou školy s výroční
zprávou za školní rok 2014/2015 a tato byla na dnešní schůzi jednomyslně schválena. Výroční zpráva
bude ředitelkou školy Mgr. Horákovou předána zřizovateli – Městu Zbiroh.
Bod 4 – Oprava plotu v horní části školní zahrady
Školská rada se zajímala o to, zda již byla přes hlavní prázdniny realizována oprava plotu v horní části
školní zahrady. Bohužel se tak nestalo, situace se problematizuje (viz přílohu – „Zpráva pro ředitelku
ZŠ Mgr. Květuši Horákovou ze dne 22.9.2015,“ kterou vypracovala referentka městských investic
MěÚ Zbiroh M.Teršová). Mgr.Ing. Tláskalová sděluje, že se jedná hlavně o opravu plotu v délce 5 m,
kde je situace nejkritičtější (v blízkosti transformátoru) – děti si tam chodí hrát, přes rozbitý plot se do
areálu školní zahrady dostane lesní zvěř, která ničí jedlý les apod. Školská rada problematiku opravy
plotu řeší už poněkolikáté bez valného výsledku a domluvy se zřizovatelem.
Bod 5 – Kroužky při ZŠ J.V.Sládka Zbiroh
Zástupci školské rady ze strany zákon.zástupců nezl.žáků vyjadřují pochvalu za přehledný výpis
kroužků, které lze navštěvovat při ZŠ J.V.Sládka. Tento výčet kroužků obdržely děti v prvních dnech
školního roku 2015/2016. Bohužel, ze strany žáků či rodičů nebyl o některé kroužky takový zájem,
aby mohly být v tomto školním roce uskutečněny.
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Bod 6 – Různé
 Ředitelka školy Mgr. Horáková seznámila členy školské rady s tím, že je v těchto dnech
zpracováván návrh rozpočtu pro rok 2016, kde je zahrnuto např.: návrh na nové šatny, nová
myčka do jídelny, rekonstrukce WC, nové osvětlení v tělocvičnách, oprava podlahy v jídelně,
1 nová interaktivní tabule (zástupci pedagogů doporučují instalaci interaktivních tabulí
SMART Board do všech kmenových tříd, tak jak je to už na základních školách běžné,
protože se tím významně zvyšují možnosti pedagoga k obohacení výuky). Opět bude snaha o
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sportovního areálu u základní školy.
 Dále sdělila ředitelka školy členům školské rady, že byla provedena oprava osvětlení v
učebnách na 1. stupni, osvětlení na 2. stupni bude pravděpodobně uskutečněno v době
podzimních prázdnin. Byla dokončena oprava střechy, opraveny podlahy v tělocvičnách.
 Mgr.Ing.Tláskalová seznámila členy školské rady s tím, že v rámci výchovného poradenství
proběhla schůzka rodičů, žáků a pedagogů v rámci zakončení projektu Příběh mojí rodiny 2.
Přítomným byl promítnut film o kyberšikaně. Podobné akce budou pravděpodobně
pokračovat.
 Příští schůze školské rady bude svolána dle potřeby – svolá předseda.

Usnesení k bodu č.4:
Školská rada považuje za nutné, aby se s opravou plotu v horní části školní zahrady začalo bez větších
průtahů, místo je nebezpečné z důvodu obnažených kabelů u trafostanice. Na tento problém
upozorňovala školská rada v zápisu ze své schůze dne 11.6.2015.
Usnesení k bodu č. 5:
Školská rada se zabývala a doporučila řešení, aby peníze, vybrané od rodičů za kroužky při základní
škole, byly použity právě na zmíněné kroužky.

Ve Zbiroze dne 24.9.2015
Ivana Nováková
předseda školské rady
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