Zápis z porady školské rady 1/1819
Datum porady: 10.10.2018
Čas: od 17,00 do 19,00
Přítomni: Mgr.Hronová Lucie, Ing. Šimek Ondřej, Mgr. Vodáčková Jitka, Hemberová Jana, Elian
Christian
Host:
Mgr. Javorský Jan
Omluveni: Ing. Bohumil Komínek
Neomluveni: X
……………………………………………………………………………………………………………
PROGRAM
Program jednání:
1. Projednání a schvalování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018
2. Informace o změnách a plnění školního vzdělávacího programu (ŠVP)
3. Informace o plánech školy nastávajícího školního roku 2018/2019
4. Informace o hospodaření školy
5. Různé/diskuze
UJEDNÁNÍ
Úvod:
Uvítání členů školské rady a ředitele školy předsedkyní Mgr. Lucií Hronovou a seznámení
s programem.
1. Přítomní se seznámili s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2017/2018. Obsah
zprávy okomentoval ředitel školy Mgr. J. Javorský. Shrnul průběh loňského školního roku,
zazněly informace o plánované změně financování, MAP 2, rekonstrukci školního dvora, další
vlně šablon (zaměření na digitální gramotnost a podporu ICT – zakoupení sady tabletů pro
výuku). Dále se zmínil o komplikované situaci na konci školního roku způsobené
dlouhodobou pracovní neschopností několika pedagogů (řešeno částečně zástupem a částečně
suplováním pedagog. sboru).Ocenil práci pedagogického sboru (zvýšená administrativa,
suplování…), spolupráci s úřady. Informoval o spolupráci s okolními základními školami,
základní uměleckou školou a plánu zvýšit spolupráci se středními školami (GVN, OA, SZŠ a
SOŠ). Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy (5 – 0 – 0). Ředitel školy předá
výroční zprávu v řádném termínu zřizovateli školy (prostřednictvím OŠMT MěÚ J. Hradec) a
po dohodě bude výroční zpráva uveřejněna na webu školy.

2. Koordinátorka ŠVP Mgr. Jitka Vodáčková informovala přítomné o změnách a úpravách ŠVP
a plánech na nadcházející školní rok. K úpravám došlo v charakteristice ŠVP a změně
hodinových dotací některých předmětů. V plánu na příští rok je práce na průřezových
tématech (závislé na MŠMT) a analýza výukových metod na škole.
3. Ředitel školy seznámil přítomné s plány na nadcházející školní rok:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4.

podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
zlepšení materiálně – technických podmínek školy
testování žáků 8. ročníků
zvýšení podpory třídních učitelů (rozšíření zastupitelnosti)
zlepšení podmínek školy v oblasti ICT technologií
modernizace webových stránek školy (nový ICT metodik Ing.Martin Tuček)
výhledově zavedení elektronických třídnic
založení SRPŠ (2.pololetí)
zvýšení zabezpečení školy (zapojení školy do pilotního projektu)
investice do opravy interiéru školy (podlahy a omítky některých učeben)
výhledově rekonstrukce specializované učebny fyziky – chemie
zapojení do projektů a grantů (MŠMT, jihočeského kraje…) – pokračování činnosti
speciální pedagožky na škole

Ředitel školy seznámil přítomné členy s hospodařením školy. Informace vzali členové
školské rady na vědomí.

5. V závěrečné diskusi vznesli zástupci rodičů některé podnětné nápady jako například
zprostředkování zahraničních jazykových pobytů pro žáky. Dále členové školské rady velmi
pozitivně hodnotili velké množství akcí pro žáky i rodiče, které škola uskutečnila a ocenili
mnohdy nadstandartní práci pedagogů. Zástupci rodičů vyjádřili přání, aby škola v takto
nastaveném směru pokračovala. Dále byla zmíněna důležitost zapojovat do výuky všech
předmětů prvky kritického myšlení tak, aby žáci byli maximálně schopni třídit a analyzovat
nepřeberné množství informací, které dnešní doba skýtá.

ZÁVĚR A USNESENÍ

1.

Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok

2017/2018.
2. Školská rada vzala na vědomí informaci o tvorbě a plnění školního vzdělávacího
programu.
3. Školská rada vzala na vědomí informace o plánech školy nastávajícího školního roku
2018/2019
4. Školská rada vzala na vědomí informace o hospodaření školy

V Jindřichově Hradci dne 10. října 2018
Zapsala: Mgr. Lucie Hronová

…………………………………………
Mgr. Lucie Hronová
předsedkyně školské rady

