
Zápis z jednání Štolsté rady Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76
konané dne 21. října 2015 v 16 hodin v budově školy

Přítomni:
lng. Šárka Rohánková- zástupce učitelů
lng. Marta Procházková - zástupce zřizovatele
Hana Antonínová Hegerová - zástupce rodičů
Marek Antonín - zástupce rodičů.

Omluveni:
Mgr. Jan Prašivka - zástupce učitelů
Jolana Stejskalová - zástupce zřizovatele

Hosté:
Mgr. Michaela Hanyšová - ředitelka

Program:
1,. Výroční zpráva
2. Diskuze - ostatní

Veškeré materiály k jednání obdrželi členové Štolské rady předem elektronicky. Vzhledem k tomu, že

nebylo možné najít termín jednání, vyhovujícípro všechny členy Školské rady, bylo domluveno
hlasování o Výroční zprávě - přímé a per rollam omluvených členů Školské rady.

1. VÝroční zpráva školv
lng. Procházková se dotazovala na následujícíúdaje z Výroční zprávy, odpovídala Mgr. Hanyšová:

1. Školnídružina- 100 míst- jde o postačujícípočet?
- počet 100 není postačující, je dán předpisy Krajského úřadu, DDM Vikýř nyní nabízí

hlídání dětív rámci projektu
2. Dotaz na způsobilost pedagogických pracovníků- 1,36 bez způsobilosti

- Jedná se o doplnění odbornosti učitele 1_.stupně, který působí na 2.stupni

3. Změny sboru- důvod neprodloužení pracovnísmlouvy s Mgr. Kulhánkem s ohledem na malé
procentu učitelů- mužů?
- Mgr. Kulhánek zastupoval učitelku na mateřské dovolené

4. Výsledky výchovy- do prvnítřídy nastoupilo 60 žáků, jedná se o dvě třídy o 30 žácích? Není to
hodně?
- V uvedeném počtu jsou zahrnuti žáci třídy Montessori (1.-3. třída), při odečtení

Montessori se jedná o cca 25 žáků v každé 1.třídě
5. Přehled prospěchu- jak je možné,že2žáci v 1. třídě neprospěli?

- jednalo se o děti , které nebyly schopné pojmout výuku, měly omezené sociální návyky a

podporu ze strany rodičů
- lng. Rohánková doplnila uplatnění žáků - v roce 20'],4120].5 se všechny děti z devátých

tříd dostaly na dalšíškoly dle svého výběru
6, Byly v roce 201,4l2OI5 nějaké drobné stížnosti?

- nebyla řešena žádná oficiálnístížnost, drobné záležitostijsou řešeny operativně, zmíněna
anonymní stížnost na chybějící toaletní papír- lze řešit okamžitě bez problémů

7. Jaký byl ohlas projektu mléko a ovoce do škol?
- lng. Rohánková- projekt se povedl, zájem ze strany dětíje jak o ovoce, tak o mléčné

výrobky, škola zaznamenala příznivý ohlas i od rodičů.
- Autoevaluace v Libereckém kraji- jaký byl přínos pro ZŠ?na zpracovánírozsáhlých

dotazníků byl velmi krátký čas a tomu odpovídá použitelnost výstupů



8. Výsledky kontrol- ČŠt- doporučenísladit výukové materiály na anglický jazykz důvodu
návaznosti 1. a 2. stupně -je řešeno?
- řešeno změnou výukových materiálů- stejné vydavatelství pro oba stupně
- Hana Antonínová Hegerová se dotázala na vlastnictvíučebnic
- učebnice vlastní škola, dětem je půjčuje, pracovní sešity si děti kupují

9. Jak hodnotíředitelka školy rok 201,4/2015 proti předchozímu období?
- škola je lépe vybavena, podařilo se získat další zdroje z projektů i přes jejich namáhavost

a náročnost, děti byly úspěšné v přijímacích řízeních
Výroční zpráva byla následně schválena všemi přítomnýmijednohlasně, omtuvení členové Školsré
rady hlasovali per rollam- souhlasem.

2. Diskuze - ostatní

Hana Antonínová Hegerová se dotázala na dílny a jejich vybavení.
- Mgr, Hanyšová uvedla, že dílny budou používány na názornou výuku technických

dovedností- např. výroba stojanu na kola apod. Dále zmínila kuchyňku pro výuku vaření
a neočekávaný zájem chlapců o tuto výuku místo dílen.

Hana Antonínová Hegerová se dále ptala na prostor šaten- zdá se malý. Je možné řešit?
- Mgr. Hanyšová popsala prostorové možnosti budovy školy a možná řešenív budoucnu.

Marek Antonín se ptal na možnost rozšíření prostor pro 4. a 5. třídu Montessori, prostory se mu zdají
malé a stísněné. Lze uvolnit nějaké třídy v budově?

- Mgr. Hanyšová zváží možnost rozšíření prostor pro školu Montessori v 1.patře s ohledem
na potřebné kapacity tříd a družin v dalším období.

Hana Antonínová Hegerová se dotázala na výživový koš a jeho sledování.
- Mgr. Hanyšová vysvětlila jeho strukturu a postupy vyhodnocování, Dále uvedla, že

stravovací návyky dětí odpovídají zvykům v rodině a zdravá strava nebývá vždy v oblibě u

dětí, například ve srovnání s krupičnou kaší,

Marek Antonín se ptal na hřiště školy.
- Mgr. Hanyšová uvedla dosavadnívývoj v této záležitosti, Z důvodu problému se spodními

vodami na daném územíneníhřiště opětovně řešeno. lng. Procházková uvedla, že

projekt na hřiště byl zařazen do rozpočtu roku 20].5, ale nebyl zřejmě nerealizován.

lng. Rohánková zmínila problémy s parkováním a bahnitou cestou podél budovy. Zároveň

uvedla možnosti řešení- parkování před budovou a zpevnění povrchu cesty vedle budovy.

lng. Procházková doporučuje ředitelce školy zmíněné návrhy zpracovat s ohledem na

bezpečnost provozu a dětí a urychleně jednat v této záležitosti se zástupci statutárního

města Jablonec nad Nisou v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 201,6 a možném

zařazení této akce do rozpočtu města na příští rot<,.Žáaá o souběžnou informaci, aby

záležitost mohla případně přednést na jednáníZastupitelstva města v interpelacích.

Hana Antonínová Hegerová a Marek Antonín vyjádřili zájem o častějšísetkáváníŠtolst<é rady. Bylo

dohodnuto dalšísetkání na jaře, v případě aktuální potřeby dříve.

lng. Marta Procházková, předsedkyně ŠR


