Zápis ze školské rady ze dne 11. září 2013
Přítomni:
zástupci za zřizovatele: Mgr. Marta Husičková, starostka Městyse Náměšť na Hané,
Ivo Richter, starosta Obce Drahanovice, Ing. Josef Kurfűrst, starosta Obce Loučany
zástupci zákonných zástupců žáků: Ing. Iveta Botková, Jaromír Koudelák
zástupci pedagogů: Mgr. Jarmila Pokorná, Mgr. Marie Večeřová, Mgr. Marie Walková
hosté: Mgr. Ladislav Havelka, ředitel ZŠ
nepřítomni: Mgr. Veronika Richterová ( omluvena )

Ředitel školy a starostka Mgr. Marta Husičková přivítali zástupce školské rady a seznámili je
s programem jednání:
1.
2.
3.
4.

Nákup nábytku na II. stupeň
Schválení aktualizovaného ŠVP
Diskuse
Usnesení a závěr

ad1/ ředitel školy všem přítomným zdůvodnil nutnost dokoupení 24 lavic a 48 židlí do 6-ti učeben na
II. stupni, současný počet lavic a židlí je nevyhovující, ve spojených osmých třídách na některé
vyučovací hodiny je 33 žáků, nový nábytek ve třídách byl doplněn prozatímně starým, který
nevyhovuje
- ředitel školy předem oslovil zástupce firmy Multip Moravia, cenová nabídka na zakoupení 24 lavic a
48 židlí činí 101 989Kč
- starostové obcí přislíbili finanční pomoc, po projednání a schválení radami obcí zašlou po podpisu
darovacích smluv na účet navržené částky ve výši: Loučany 7000 Kč formou daru, Drahanovice 39000
Kč formou daru, Náměšť na Hané 56000 Kč formou mimořádného příspěvku ( částky jsou poměrně
přepočítány podle počtu žáků z těchto obcí a ceny nábytku- 1000Kč na 1 žáka)
- starostka Náměště na Hané zašle starostům Drahanovic a Loučan vzory darovacích smluv

ad 2/přítomní členové se seznámili s aktualizovaným ŠVP, který jim byl zaslán elektronicky předem
Ředitel školy upozornil na změny, které byly do aktualizovaného ŠVP zapracovány:

- zavedení dalšího cizího jazyka v celkové dotaci 6 hodin na II. stupni ( konkrétně se jedná o jazyk
německý), zavádí se nejpozději od 8. ročníku, na naší škole se začlenil od 7. ročníku do 9. ročníku dvě
hodiny týdně

- v oboru Matematika a její aplikace bylo učivo o zlomcích a desetinných číslech přesunuto
z 2. stupně na 1. stupeň
- dále byly zapracovány do ŠVP témata týkající se finanční gramotnosti žáků, dopravní
výchovy, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrany vlasti, korupce, sexuální a
rodinné výchovy
ad 3/diskuse
- pan Koudelák se vyjádřil, aby se nejen škola, ale hlavně rodina zaměřila nejen na práva žáků, ale
také na jejich povinnosti a úctu k rodičům a ke starším lidem
- paní Ing. Botková se podělila o zkušenosti z tzv. miniškoliček- základní návyky a dovednosti by mělo
dítě získávat v rodině
ad 4/závěr:
Starostka Mgr. Marta Husičková všem poděkovala za účast a jednání ukončila.

Usnesení ze školské rady konané dne 11.9. 2013

Školská rada schválila:
1. finanční dary a příspěvek zřizovatele základní škole na zakoupení 24 lavic a 48 židlí od firmy
MULTIP Moravia v této výši:
Náměšť na Hané 56 000 Kč, Loučany 7 000 Kč, Drahanovice 39 000 Kč
( částky by měly být zaslány na účet 153788433/0300 po podpisu smluv v měsíci říjnu 2013 )
2. aktualizovaný ŠVP platný od 1. září 2013

Zapsala: Mgr.Jarmila Pokorná
V Náměšti na Hané dne 12. září 2013

Podpisy přítomných:

