
Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, 5. května 76,
příspěvková organizace, ze dne 20. 10. 2021 ve 14:30 hodin v budově školy

Přítomni:
Šárka Rohánková
Jolana Stejskalová
Marie Fléglová
Petra Matyášová

Hosté
Michaela Hanyšová

Omluveni:
Petra Roubíčková Kašpárková
Jan Polák

Jednání svolala: Petra Matyášová
Zapisovatel: Petra Matyášová
Ověřovatel zápisu: Šárka Rohánková

Program jednání:

Schvalování následujících dokumentů
1. Výroční zpráva za rok 2020/2021
2. ŠVP Montessori, Škola pro život, Škola pro život s rozšířenou výukou AJ - podle nového
RVP zde byla zapracována informatika, která je nyní povinná od 4. ročníku až do 9. ročníku

Paní ředitelka poslala dne 24. 9. 2021 všechny výše uvedené dokumenty k prostudování
všem členům Školské rady. Dokumenty jsou uloženy v google učebně "Školská rada".
Při dnešním jednání paní ředitelka seznámila všechny přítomné členy s hlavními body
Výroční zprávy 2020/2021 a následně proběhla diskuse ohledně finální podoby této zprávy.

Všechny dokumenty byly jednohlasně odsouhlaseny a připomínky byly doplněny.

Diskuse:
- problematika využívání školního hřiště v odpoledních hodinách určených pro

veřejnost
- počty žáků ve škole v roce 2021/2022 a výhled od budoucna (spolupráce se ZŠ

Nová Ves nad Nisou pokračování žáků na 2. stupeň na ZŠ 5. května JBC)
- spolupráce ZŠ 5. května s mateřskými školami v okolí formou tzv. předškoličky
- plánované akce školy v průběhu školního roku 2021/2022 (zahraniční pobyty žáků)
- zajištění přijatelného dopravce pro přesun žáků na výuku plavání po dobu zimních

měsíců
- nové rozšíření výuky o informatiku (programování a robotiku)
- v listopadu 2021 proběhne audit Montessori výuky



- rozšíření prostor pro potřeby Montessori výuky - stále probíhají jednání ze strany
Města a příprava projektu rekonstrukce budovy v ul. 5. května

- dlouhodobá problematika výměny oken v ZŠ 5. května v budově v  Sokolí ul. stále
přetrvává, bylo komunikováno i při návštěvě primátora p. Čeřovského dne 19.
listopadu 2021.

Další setkání Školské rady je plánováno na únor 2022.

v Jablonci nad Nisou dne 20. 10. 2021

--------------------------------------                                            ----------------------------------------
Petra Matyášová Šárka Rohánková
zapisovatel ověřovatel zápisu


