
Zápis z jednání ŠtoIské rady Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76
konané dne 20. října 201,4 v 16 hodin v budově školy

Přítomni:
Mgr. Jan Prašivka - zástupce učitelů
tng. Šárka Rohánková- zástupce učitelů
lng. Marta Procházková - zástupce zřizovatele
Jolana Stejskalová - zástupce zřizovatele
Marcela Faltová - zástupce rodičů
lveta Palárcová - zástupce rodičŮ.
Mgr. Michaela Hanyšová - ředitelka

Program:
1,. Výročnízpráva
2. Diskuze - ostatní

Veškeré materiály k jednání obdrželi členové Štolst<é rady předem elektronicky.

1. Výroční zpráva školv

lng. Procházková se dotazovala na následujícíúdaje z Výroční zprávy, odpovídala Mgr. Hanyšová:

1,. Zájmový útvar - náprava poruch učení?
- jedná se o individuálnívzdělávání- hlavně dyslexie

2, Dotaz, zda by škola uvítala odborného psychologa?
- psychologická podpora třídních kolektivů a rodičů by byla určitě prospěšná

3. Co bylo hlavně důvodem důtek ředitele školy?
- jednalo se většinou o zapomínání úkolů.

4, Čeho se týkala jediná stížnost rodičů?
- nepřiměřená náhrada v hodinách tělocviku- dívka neměla cvičební úbor a měla dělat

dřepy
5. obsah projektu Materiály pro nové tisíciletí?

- jde o chemické pokusy na druhém stupni
6. V jaké fázije jednání o hřišti pro školu v ul. Sokolí?

- je zpracován projekt, nyníjsou jednánío pozemcích, bližšíinformace od zřizovatele
nejsou k dispozici

- lng. Procházková bude iniciovat dořešenítéto otázky u zřizovatele - jedná se o jedinou ZŠ

bez hřiště
7. Co je předmětem Mediálnívýuky?

- získávánía třídění informacíz médií
8. Jak jsou realizována nápravná opatřeníz kontroly hygieny dle Protokolu?

- zatékánído třídy při opravě tělocvičny- odstraněno
- nevyhovující židle v lT učebně- stále v jednání z důvodu nevhodnosti navrhovaných židlí

(otáčecí a polohovatelné židle nejsou vyhovující pro děti- nízká váha dítěte)
- zpráva byla podána na OHS

9. Jak se změnilo prostředí školy a její image na veřejnosti proti předchozímu roku?
- Mgr. Prašivka informovalo nárůstu zájmu o výuku v systému Montessori, principu

Lesního oddělenímateřských škol a domácím vzdělávání. Věnoval se též otázce začlenění
žáků 5. ročníků do 6. tříd - nynířešeno domácím vzděláváním.

- Mgr. Hanyšová uvedla, že změna image školy je dlouhodobá záležitost a výsledky školy
pomáhají k jeho postupné změně.

Výročn í zpráva byla následně schválena všemi přítomnými jed nohlasně.



Z. Diskuze - ostatní

Dále byla diskuze o změnách ve společnosti, které se projevujíve výchovném procesu. Jde nejenom o
změny chování žáků, ale i celých třídních kolektivů a rodičů ve vztahu ke škole.

lng. Procházková ocenila výsledky školy a celkový kladný obraz této školy a poděkovala celému
kolektivů pracovníků školy pod vedením Mgr. Hanyšové za jejich práci ve výchově a vzdělávání dětí.

lng. Marta Procházková, předsedkyně ŠR


