
Zápis z jednání Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, 5. května 76,
příspěvková organizace, ze dne 21. 4. 2022 ve 15:00 hodin v budově školy

Přítomni:
Šárka Rohánková
Petra Roubíčková Kašpárková
Marie Fléglová
Petra Matyášová

Host:
ředitelka Michaela Hanyšová

Omluveni:
Jan Polák
Jolana Stejskalová

Jednání svolala: Petra Matyášová
Zapisovatel: Petra Matyášová
Ověřovatel zápisu: Petra Roubíčková Kašpárková

Program jednání:

Seznámení s aktuální situací v ZŠ 5. května, modernizace školy a změna v personálním
obsazení Školské rady od školního roku 2022/2023.

Aktuálně ve škole probíhají tyto projekty
- rozšíření výuky o informatiku (programování a robotiku)

- Plánovaný nákup nových tabletů s operačním systémem Windows

- Plánovaný nákup 3D tiskárny (financováno ze získaných dotací od MŠMT)

- Práce v rámci MS Office (Word, Excell…) jsou nově implementovány do běžných

předmětů
- Škola nabízí zájmové kroužky Informatiky pro děti (financovány z grantů)

Proběhl zápis do 1. ročníků
- Počet dětí do 1. ročníku ZŠ 5. května - 40 dětí (očekávaný nástup až 50 dětí dle

nového systému sledování spádovosti od Města Jablonec n/N)

- Počet dětí do 1. ročníku ZŠ Montessori 5. května - 20 dětí

ZŠ Montessori

- Od 1. září 2023 bude v ZŠ Montessori nový pedagogický sbor

- Aktuálně plánované počty tříd: 2 x 1. trojročí; 1 x 2. trojročí

- Audit Montessori výuky - v listopadu 2021 se neuskutečnil, plánován na září 2022



Rekonstrukce budovy ZŠ 5. května
- ukončené a odsouhlasené jednání ze strany Města a příprava projektu rekonstrukce

budovy v ul. 5. května
- Zahájení od září 2022 (odhadovaná doba rekonstrukce 1 rok)

- Rekonstrukce proběhne kompletně v celé polovině 1. patra

o Kompletní výměna elektroinstalace

o Nový vchod Montessori s novým zázemím šaten

o 2 nové učebny v suterénu

o 1 nová učebna vznikne ze stávající šatny Montessori

- Odhadované náklady na rekonstrukci 150 mil. Kč

Nově ZŠ 5. května jako výběrová škola pro děti z Ukrajiny

- Nově otevřená kompletní 1 malotřídka

- Integrace žáků z Ukrajiny – 7. a 8. ročník

Sdružení Montessori

Nyní probíhají závěrečné jednání o rozdělení sdružení Montessori

- Rozdělení pomůcek pro výuku

- Nové sdružení Montessori v ZŠ 5. května – p. Landovský

Aktivity související se ZŠ 5. května

- Využití hřiště - do 15 hod plně vyhrazeno pro školu, v odpoledních hodinách

přislíbený dohled od policie kvůli udržení pořádku

- Plánované akce ZŠ do Chorvatska ve školním roce 2021/2022 jsou odloženy na

příští rok

- Podařilo se využít výhodného dopravce od Města Jablonec n/N na výuku plavání

(tento školní rok maximálně ZŠ využívá)

-      Výměna oken v budově ZŠ v ul. Sokolí - nově přislíbeno v roce 2024

v Jablonci nad Nisou dne 21.4. 2022

--------------------------------------                                            ----------------------------------------
Petra Matyášová Petra Roubíčková Kašpárková
zapisovatel ověřovatel zápisu


