Školská rada při Základní škole Rosice
Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice
tel. 724 185 902, skolskaradarosice@seznam.cz

Zápis z jednání č. 8, 18.04.2011, 16:00, v budově ZŠ Rosice
Přítomní:
Ing. Radek Drnovský
Ing. Zdeněk Švihálek
Renata Ludwigová
Lucie Bradáčová
Ing. Gabriela Folvarčíková
Mgr. Stanislava Žáková
Mgr. Karin Schildová
Omluveni:
Jaroslav Koblížek
Lukáš Volánek, DiS.

Program jednání, zaslaný společně s pozvánkou byl doplněn o bod 2. a schválen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Informace o složení Školské rady
Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Rosice za rok 2010
Připomínky členů školské rady
Schválení usnesení
Závěr

ad. 1)

Ing. Drnovský přivítal přítomné, vypracováním zápisu a usnesení byl
pověřen Ing. Drnovský, k podpisu usnesení byl pověřen Ing. Švihálek.

ad. 2)

Ing. Drnovský informoval o změně složení členů ŠR za zřizovatele. Nově se
členy ŠR stali Lukáš Volánek, Dis. a Ing. Zdeněk Švihálek. ŠR bere na
vědomí informace o složení členů ŠR.

ad. 3)

Byla projednána Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Rosice za rok 2010.
•

Ing. Švihálek – dotaz na dotace mimo příspěvek města a z rozpočtu
JmK, Ing. Folvarčíková – pokud nejsou uvedeny, tak v roce 2010
dotace z JmK nebyly. Pro letošní rok je požádáno o dotace ze
strukturálních fondů EU na projekt „Peníze do škol“, je dán pevný
příspěvek na žáka, pro ZŠ Rosice cca 2 mil. Kč, ZŠ požádala o
maximální možnou částku, z dotace bude financováno zejména
technické vybavení ZŠ
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•
ad. 4)

ŠR bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření školy 2009/2010

Připomínky členů ŠR
•

pí Ludwigová - již dříve byly ze strany rodičů připomínky ke způsobu
informování rodičů o kázeňských přestupcích žáků na 2. stupni, kdy
se o nich rodiče dozvídají až v okamžiku napomenutí třídního
učitele, což obnáší již větší počet zápisů v kázeňském deníku,
Ing. Folvarčíková – vysvětlila postup informování rodičů, nejsou sice
informováni o všech zápisech v kázeňském deníku, což by pro
pedagogy znamenalo velkou administrativní zátěž, nicméně o
závažných prohřešcích, případně o zvýšeném počtu malých jsou
rodiče v každém případě informováni v žákovské knížce
(napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, napomenutí
ředitele atd.)

•

Ing. Drnovský - upozornil na nevyváženost mezi zapsanými
poznámkami a pochvalami, doporučuje věnovat více pozornosti také
pochvalám, pedagogičtí pracovníci vysvětlili, jakým způsobem jsou
zaznamenávány pochvaly a že nejsou zaznamenávány pouze
v kázeňském deníku

•

pí Ludwigová - upozornila na případy šikany žáků prvního stupně
žáky druhého stupně – požadování peněz, dotaz jestli o těchto
případech škola ví a jak je řeší, Mgr. Žáková informovala o
možnostech dětí informovat pedagogy prostřednictvím „schránek
důvěry“ (vrbiček), Ing. Folvarčíková - informovala o postupech
prošetřování případů šikany, řeší školní preventista, školní
psycholog, třídní učitel a ředitel školy

•

pí Ludwigová - upozornila, že si rodiče chodí potvrzovat omluvenky
k lékaři i v případech, kdy to není nutné, Ing. Folvarčíková – přímo v
žákovské knížce je uvedeno, co mohou omlouvat rodiče, není nutné,
aby lékařka omlouvala to, co mohou omluvit rodiče

•

Ing. Drnovský - dotaz na jaké místo se konalo výběrové řízení na
pedagoga, Ing. Folvarčíková – z důvodu zvýšení počtu prvních tříd
od září 2011 na 3, v tuto chvíli je zapsáno 75 dětí

•

Ing. Folvarčíková - informovala o výsledcích plesu města a školy v
nové podobě, zpětná vazba od žáků i rodičů byla kladná, proto by
škola ráda pokračovala v této formě plesu

•

Ing. Drnovský – dotaz kdo z pedagogů má na starosti školní
parlament, Ing. Folvarčíková – p. Zbyněk Minařík, pí Eva Polcarová

ad. 5)

Usnesení z jednání bylo schváleno.

ad. 6)

Jednání ŠR skončilo v 17:30. Termín příštího jednání byl stanoven na
pondělí 17.10.2011 od 16:00 v budově ZŠ. Program a pozvánky budou
zaslány emailem.

Zapsal: Ing. Radek Drnovský
Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Švihálek
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