
Zápis z jednání Ško|sté rady Základní škoIy Jablonec nad Nisou, 5. května 76
konané dne 22, října 201,3 v 16 hodin v budově školy

Přítomni:
Mgr. Kohoutová Dana - zástupce učitelů
lng. Rohánková Šárka- zástupce učitelů
lng. Procházková Marta- zástupce Zastupitelstva města

Faltová Marcela - zástupce rodičů
Mgr. Hanyšová Michaela - ředitelka

Program:
1,. Výročnízpráva
2, Škotnívzdělávacíprogram
3. Diskuze - ostatní

Veškeré materiály k jednáníobdrželi členové Školsté rady předem elektronicky.
V úvodu jednáníŠtotsté rady lng. Procházková poblahopřála Mgr. Hanyšové k úspěchu ve výběrovém
řízení a obhájení pozice ředitelky školy.

1. VÝročnízpráva školv

lng. Procházková se dotazovala na následující údaje z Výroční zprávy, odpovídala Mgr. Hanyšová.
1,. 0,63 pracovní úvazek bez způsobilosti?

Jedná se o vychovatelku školnídružiny, která má pedagogické vzdělání pro mateřskou školu.
V současné době si dodělává potřebné vzdělání.

2. Na škole je 264 žá ků, to je o 21více než v předchozím roce. Je to pouze letošn í nárŮst?
Jde o každoroční nárůst počtu žáků.

3. Kdo jsou koordinátoři lT a komunikačních technologií.
Nejde o pracovní úvazky, prvnístupeň koordinuje ředitelka školy, druhý stupeň zástupkyně
ředitelky.

4. Co bylo předmětem jediné stížnostive školním roce?
Šlo o anonym, který nadřízený orgán shledal neopodstatněným.

5. Kolik cizinců ztzv.3 zemíje ve škole? Jak jsou přijímánidětmi, nejsou problémy s jejich

zapojením do kolektivu, jaká je náročnost pro učitele?
Mgr. Hanyšová- na škole je 23 dětí ztzv.3 zemí.Žádné problémy s nimi nebo chováním
ostatních dětí k nim nejsou,
lng. Rohánková- jediným problémem těchto dětíje rozdílná úroveň znalostíčeštiny.
Všeobecně patří k nejlepším žákům.
Mgr. Kohoutová- dětidoučujeme český jazyk, problémy se zařazením do kolektivu jsou stejné
jako u ostatních dětí- záleží na vlastnostech dítěte.

6. Čim je tvořen příjem z doplňkové činnosti?
Jedná se o pronájmy.

7. Kdo provádí kontrolu účetnictví, hospodaření a dodržování účetní osnovy?
Odborné útvary statutárního města Jablonec nad Nisou.

8. Je organizováno dalšívzdělávání učitelů v oblasti psychologie pro jednání s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami?
Není, učitelé na prvním stupni majítuto odbornost, učitelé na druhém stupnipříslušné
specializace v této oblasti, Na škole nejsou zaznamenány žádné situace, které by vyžadovaly
speciální proškolení pedagogů.

Výročn í zpráva byla násled ně schvá lena všem i přítom ným i jednohlasně.



2. Školní vzdělávací program

lng. Procházková se dotázala na změny protimateriálu z roku 2OI2.Mgr, Hanyšová uvedla, že mimo
úpravu terminologie došlo k rozšíření o tyto oblasti:

- Povinný německý jazyk od 7. třídy
- Dopravní výchova
- Zlomky do 1.stupně

Mgr. Kohoutová doplnila o další:
- Finanční gramotnost
- Zdravotní a sexuální výchova

lng. Procházková se dotázala na obsah výuky finančnígramotnosti a zda nenízařazení zlomků do
výuky 3..stupně náročné pro děti. Mgr. Kohoutová uvedla příklady z výuky finančnígramotnosti-
kapesné na výletě, různé měny aj.Zařazení zlomků je úměrné chápánídětía děje se v kontextu
běžného života - např. půlka a čtvrt koláče nebo pizzy.

Dále byla diskuze o změně chování dětí a jejich menšítrpělivosti v dosahování znalostí vlastním
přičiněním jako odraz současné doby. lng. Rohánková uvedla vlastnízkušenosti z výuky matematiky.
Zavedenířešenílogických úloh zaujme pouze část dětí, většina žádá nápovědu řešení.
lng. Procházková ocenila přístup pedagogů k výuce a používání dalších metod výuky v duchu
myšlenek Komenského Škola hrou.

Školní vzdělávací program byl schválen všemi přítomnými jednohlasně.

3. Diskuze - ostatní

Mgr. Hanyšová informovala radu o zapojení školy do projektů. Podrobněji hovořila o projektu
Autoevaluace, umožňujícím získat zpětnou vazbu o fungování školy a vztazích na škole. Dalším
významným projektem je Výchovné poradenství, založené na testování a rozboru výsledků žáků ve
vazbě na volbu dalšího vzdělávání.

lng. Procházková se dotázala na zapojení do projektu Ovoce do škol. lng. Rohánková uvedla, že děti
dostávajíjednou týdně zdarma ovoce. Dále hovořila o podobné aktivitě- Mléko do škol, ke které se
škola též připojila. lng. Procházková se dotázala, zda mají děti a rodiče o ovoce a mléčné výrobky
zájem v době hamburgerů a coca coly. Dle vyjádření lng. Rohánkové a paní Faltové majíobě akce
velký úspěch.

lng. Procházková ocenila začlenění prvků metodiky Montessori na Základní škole, výsledky školy a
celkový kladný obraz této školy.

lng. Marta Procházková, předsedkyně ŠR


