4. zasedání ŠR
Zápis ze čtvrtého zasedání Školské rady konané 9. 10. 2006
Školská rada se sešla na svém čtvrtém zasedání dne 9. 10. 2006 v tomto složení:
Pí. Renata Ludwigová
JUDr. Jana Šildbergerová
PaeDr. Jaromír Píše
Ing. Oldřich Kroupa
Ing. Gabriela Folvarčíková
Pí. Renata Marková
Mgr. Michaela Dočkalová
Omluveni:
Ing. Radek Drnovský
P. Jaroslav Koblížek
Hostem: RNDr. Petr Lukáš
Jednání bylo podle programu zahájeno v 16.00 hodin.
Program:
1/ Schválení výroční zprávy
2/ Návrh rozpočtu
3/ Různé
1/ Výroční zpráva školy byla projednána s návrhem na doplnění širšího zapojení
rodičů a specifikace formy zapojení rozšířením poslední věty na straně 3 v odstavci
c. Z následující diskuse vyplynulo hlasování o nutnosti požadovat tuto úpravu.
Následným hlasováním /dva členové pro, čtyři proti/ byl návrh zamítnut a Výroční
zpráva byla schválena v předloženém znění. Rovněž tak předložená Koncepce rozvoje
školy s připomínkami, které byly následně projednány v posledním bodu programu
schůze.
2/ Návrh rozpočtu byl vzat na vědomí s připomínkami ke kapitole nákladů za léky
a lékařský materiál a k vyrovnanosti rozpočtu. Návrh může být schválen až
po schválení rozpočtu obecního a bude tedy znovu projednán Školskou radou
po odstranění nesrovnaností v jeho vyváženosti.
3/ V různém byly projednávány připomínky rodičů a veřejnosti k provozu školy
- Zapojení rodičů do minimálního preventivního programu s diskusí na téma možných
forem zapojení a zlepšení informovanosti

- Práce školního psychologa – požadavek informovat všechny vyučující o zdravotních
indispozicích žáka a o posouzení jeho stavu. Odpovídal p. ředitel, který seznámil
členy Školské rady s Programem integrace žáků, který škola provádí, včetně
individuálních vzdělávacích plánů, se kterými jsou pedagogové seznámeni.
- V souvislosti s dotazem pan ředitel seznámil členy Školské rady se zavedením
systému hodnocení a sebehodnocení pedagogů v letošním roce.
- Návrh pí. Ludwigové na zavedení emailové adresy jednotlivých pedagogů
zodpověděla Ing. Forvarčíková. Škola postupně zrealizuje a již nyní je možnost
prostřednictvím webu žáka omluvit z výuky.
- Dalším dotazem na počet žáků kteří byli v letošním roce přijati na osmileté
gymnázium se zabýval pan ředitel a zároveň vysvětlil jak postupují pedagogové
při doporučování žáků ke studiu.
- Znovu byla nastolena otázka nutnosti provádět pohovory s rodiči, kterým dítě
zameškalo více než 100 vyučovacích hodin. Na dotaz vysvětlil pan ředitel důvody,
proč škola na pohovorech trvá.
- Zástupci rodičů vyjádřili žádost o předání informačního materiálu k šikaně.
- Zástupci rodičů žádali o zajištění možnosti vybavení tříd uzamykatelnými skříňkami,
aby žáci nemuseli některé pomůcky přenášet. Škola postupně řeší s nákupem nového
nábytku /na 2 stupni vybavení je, na 1. stupni mají třídy nábytkové sestavy/.
- Pí. Marková požádala o zvážení možnosti společných třídních schůzek 2x ročně.
Škola tyto schůzky zařídí a třídní schůzky budou navazovat na konzultační hodiny.
- K výuce jazyků pí. Marková žádala odpověď na možnost doučování zejména
anglického jazyka. Odpovídal pan ředitel – V rozpočtu školy nejsou na tyto
nadstandardní služby peníze, lze však sjednat s pedagogy doučování individuálně.
Na škole působí kroužek soukromé jazykové školy p. Cempírkové – tuto možnost
nabízí a škola vychází vstříc pronájmem učebny. Další možností by byl kroužek
pod Občanským sdružením při ZŠ Rosice, zatím nebyl zájem, neboť tyto kroužky
organizuje DDM Rosice.
- K dotazu na možnost žáků z jiných obcí /konkrétně Tetčice/ být umístěni spolu
v jedné třídě odpovídal pan ředitel a přednesl důvody, pro které je pro školu obtížně
realizovatelné tento požadavek uspokojit.
Závěrem jednání členové Školské rady určili JUDr. Šildbergerovou jako zpracovatele
zápisu a v termínu do 24. 10. 2006 stanovili úkol zpracovat o činnosti Školské rady
zprávu do Rosy. Článek bude elektronicky rozeslán všem členům Školské rady
a v termínu 1. 11. 2006 předán redakci Rosy.

Elektronickou cestou rovněž členové Školské rady obdrží návrh rozpočtu tak jak byl
na schůzi Školské rady konzultován a Inspekční zprávu ze dne 30 – 31. března 2006,
která nebyla součástí předem zaslané Výroční zprávy.
Ověřovatelem zápisu a členem rady pověřeným podpisem usnesení byl zvolen
Ing. Oldřich Kroupa.
Zapsala: JUDr. Jana Šildbergerová

