Zápis ze školské rady ze dne 7. června 2012
Přítomni:
- za obce:
- za rodiče:
- za pedagogy:
- hosté:
- nepřítomni:

Mgr. Marta Husičková, starostka Městyse Náměšť na Hané,
Ivo Richter, starosta Obce Drahanovice
Jitka Lhotová, Mgr. Jitka Vychodilová
Mgr. Simona Nevrlá, Mgr. Ivana Pápicová, Mgr. Jarmila Pokorná
Mgr. Ladislav Havelka
Jindřich Solovský- starosta Obce Olbramice
Ing. Josef Kurfűrst- starosta Obce Loučany
Petr Paták

Starostka Městyse v Náměšti na Hané seznámila přítomné s programem jednání:
1. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti za školní rok 2010/2011
2. Projednání a schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2011
3. Projednání a schválení úpravy ŠVP v souvislosti s novelou Školského zákona
4. Směrnice o úhradě za opotřebené učebnice
5. Organizace školního roku, podnět ze strany rodiče
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr
ad1) Ředitel školy seznámil členy stručně s obsahem výroční zprávy, kterou členové
obdrželi předem v elektronické podobě. Zaměřil se zejména na účast školy v projektech IVOŠ
a Moderní výuka. Škola se díky zapojení do těchto projektů nadstandardně technicky
vybavila- a to interaktivními tabulemi, dataprojektory, vizualizérem a notebooky pro učitele.
Dále zdůraznil zapojení žáků školy do soutěží, zejména sportovních. Zde starostka
doporučila, aby se žáci od příštího školního roku zapojili do sportovních soutěží v rámci
regionu, motivací pro žáky by mohly být i věcné odměny.
ad 2) Ředitel školy seznámil členy školské rady s Výroční zprávou o hospodaření za rok
2011. Zdůraznil, že příspěvky od obcí pokrývají nejnutnější provozní náklady a nezbývají již
finance na vybavenost tříd moderním nábytkem.
ad 3) Ředitel školy seznámil s úpravami v ŠVP, byly vyňaty odstavce týkající se výstupního
hodnocení žáků a ze stran 15 a 16 ŠVP došlo k úpravě nebo odstranění některých textů, které
se vztahovaly ke zprávě o vlastním hodnocení školy. O této skutečnosti byli všichni členové
informováni předem elektronicky.

ad 4) Směrnici o úhradě za opotřebené učebnice vzala školská rada na vědomí, obce
přislíbily finanční podporu při nákupu učebnic v budoucnu, neboť prostředky ONIV jsou na
nákup učebnic zcela nedostačující. Paní Mgr. Minářová předloží seznam učebnic včetně ceny,
které by bylo potřeba zakoupit.
ad 5) Ředitel školy seznámil přítomné s výsledkem ankety, která se týkala změny
v organizaci vyučování na 1. stupni. Pro změnu- začátek vyučování v 8.00 – se vyjádřilo 65%
rodičů, 35% se změnou nesouhlasí. Jelikož ze změny vyplývá mnoho dalších skutečností,
bylo doporučeno a ujednáno, že 14. 6. se uskuteční schůzka Rady rodičů v Náměšti na Hané
v 18 hodin v kanceláři starostky městyse a poté by se uskutečnila schůzka se všemi rodiči na
sále v Náměšti na Hané.
ad 6) Ředitel školy informoval o testování znalostí žáků 5. a 9. tříd NIQES, které proběhlo
na škole ve stanoveném termínu na přelomu května a června 2012. Starostka Mgr. Marta
Husičková oznámila, že 22.6. se bude v Náměšti konat celostátní zasedání školské komise
Svazu měst a obcí ČR, uskuteční se i návštěva naší školy a zároveň se zde vysloví názor a
doporučení ke změně termínu testování žáků 9. tříd na termín před přijímacím řízením.

ad 7) Pan starosta Obce Drahanovice učinil nabídku řediteli školy k další spolupráci.
Poslední vzájemná akce- návštěva Černé věže s výstavou fotografií a besedou s myslivcem U
Svatopluka- byla i mezi žáky velmi kladně hodnocena. Ředitel školy nabídku přijal.
Starostka Mgr. Marta Husičková na závěr všem poděkovala za účast a schůzi ukončila.

Zapsala: Mgr. Jarmila Pokorná
V Náměšti na Hané dne 7. 6. 2012

Usnesení ze školské rady konané dne 7.6. 2012
Školská rada schválila:
1. Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2010/2011
2. Výroční zprávu o hospodaření za rok 2011
3. úpravy ŠVP v souvislosti s novelou Školského zákona

Školská rada vzala na vědomí:
1. Směrnici o úhradě za opotřebené učebnice
2. výsledek ankety - návrh na změnu organizace vyučování na 1. stupni a doporučila další
jednání na úrovni rady rodičů a společné schůzky všech rodičů.

Mgr. Marta Husičková
V Náměšti na Hané dne 7. 6. 2012

