Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1
příspěvková organizace

Zápis z jednání školské rady ze dne 19.10.2017
Přítomni: Mgr. Radka Smolková
Mgr. Veronika Ješátková
Mgr. Jiří Martinák
MUDr. Jiří Charamza
Host – Mgr. Miloslav Palát
Program:
1. Projednání a schválení školního a klasifikačního řádu na školní rok 2017/2018
2. Seznámení a schválení výroční zprávy za školní rok 2016/2017 – zúčastěným byla
poskytnuta výroční zpráva k nahlédnutí.
Podrobněji byla probrána problematika inkluze, začlenění žáků do vyučovacího procesu,
výchovné problémy.
Již druhým rokem každý třídní odevzdává vedení školy tzv. skladbu třídy, která umožňuje
rozdělit nově příchozí žáky rovnoměrně do jednotlivých tříd – žáci s výchovnými a výukovými
problémy
3. Informace o rozpočtu školy – v současné době probíhá čtyřměsíční audit (kontrola směrnic,
hospodaření a inventarizace
Plánované položky byly vyčerpány v souladu s rozpočtem – oprava vodovodního potrubí
a kanalizace, odpady, odstranění vlhkosti kolem kuchyňky i vevnitř, malování školy, výměna
oken v tělocvičně. Uvažuje se o rekonstrukci elektrorozvodů a zasíťování školy, bude se žádat
o 15% účast zřizovatele školy.
4. Zpráva z inspekce – proběhla kontrola kvalifikovanosti pracovníků školy a bylo zjištěno, že
jeden pedagogický pracovník není dostatečně kvalifikován, k 31. 10. 2017 odchází do
mateřské školy a bude od 1. 11. 2017 přijata nová paní učitelka.
5. Realizace vizí školy – vánoční jarmark, ples školy, lyžařský kurs, škola v přírodě, rafty,
projekty
- vánoční jarmark – prodej vánočních dekorací v jednotlivých třídách, rozsvěcení
vánočního stromu
- ples školy – spolupráce Klubu rodičů a zaměstnanců školy
- lyžařský kurs – Velké Karlovice – penzion Tabačka - 7. ročníky
- škola v přírodě – po uskutečnění již třech škol v přírodě by i letos mohla proběhnout
– spokojenost rodičů i žáků. Uvažujeme o 2 turnusech v Domašově (červen 2018).
- rafty – 6. - 9. Ročník
- Opět byl kladen důraz na chování a partnerské jednání všech subjektů, kteří se
účastní vzdělávacího procesu ( žáci, učitelé, rodiče).

6. Projekty
- Mentoring – vzájemná spolupráce a podpora mezi pedagogy – zkvalitnění výuky,
získání nových zkušeností od kolegů – běží již druhý rok
- Vzdělávání bez rozdílů – šablony – od srpna 2017 – další vzdělávání pedagogických
pracovníků, přechod dětí z MŠ na ZŠ, volnočasové aktivity, doučovací aktivity.
- Podpora gramotnosti v předškolním vzdělávání – paní učitelky Šimíčková a
Tomášková spolupracují s PřF UP
- Inkluzivní vzdělávání v HV – pan ředitel Mgr. Miloslav Palát
7. Diskuse:
- Mgr. Jiří Martinák – bude poslán email s žádostí o zprovoznění interaktivní tabule ve
třídě 5. A
- informace o výučtování školy v přírodě ve školním roce 2016/2017, která byla
spolufinancována z projektu MŽP ČR – účastníkům bude vrácena částka 36Kč (p. uč.
Ješátková)
- úvaha o zapojení do projektu ERASMUS – zahraniční spolupráce učitelů
- úvaha o čerpání investičních finančních prostředků z operačního programu iROP
- schůzka SRPŠ před třídními schůzkami

V Olomouci 25.10.2017

zapsala Mgr. Radka Smolková

