Zápis ze školské rady ze dne 17. října 2012
Přítomni:
- za obce:
- za rodiče:
- za pedagogy:
- hosté:
- nepřítomni:

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

Starostka Městyse v Náměšti na Hané seznámila přítomné s programem jednání:
1.

Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti za školní rok 2011/2012

2.

Projednání zkrácení polední přestávky na 1. stupni, změna školního řádu

3

Různé

4

Diskuze

5.

Závěr

ad 1) Starostka Mgr. Marta Husičková seznámila členy stručně s obsahem výroční zprávy,
kterou členové obdrželi předem v elektronické podobě. Vyzvala ředitele školy, aby se vyjádřil
k některým bodům výroční zprávy.





Ředitel školy objasnil:
organizaci vyučování na 1. a 2. stupni
personální zabezpečení výuky na 1. a 2. stupni (odborná kvalifikovanost ped.
zaměstnanců)
problematiku DVPP (z finančních důvodů si učitelé vybírají z nabídky seminářů, které
jsou zdarma nebo jsou hrazeny z ESF)
výměnné pobyty žáků z Náměště na Hané s žáky ze Slovenska z Levic ( návštěva
Levic v termínu 17.až 19. října 2012 se neuskutečnila z důvodu malého zájmu ze
strany žáků), návštěva žáků z Levic v květnu 2013 se uskuteční

ad 2) Od 1.9. 2012 platí novela školského zákona, která umožňuje v odůvodněných
případech zkrácení polední přestávky z nejméně 50 minut na nejméně 30 minut. Na 1. stupni
by toto zkrácení rodiče uvítali. Nad dojíždějícími žáky by byl ve škole vykonáván dohled do
doby než odejdou na dopravní prostředek. Po schválení školskou radou by se zkrácení polední
přestávky zavedlo od 1.11.2012.
ad 3) Starostka městyse se vyjádřila k energetické situaci ve škole a k řešení této
problematiky. Dochází k velkým ztrátám při vytápění budovy 1. stupně. Je nutné se co
nejdříve touto otázkou zabývat.

Dále se řešila otázka školní družiny a prostor určených pro ŠD. Změny prostor a
opravy se plánují na hlavní prázdniny v roce 2013.
Starosta Obce Drahanovice se ptal na výsledky testování žáků 5. a 9. ročníku NIQES. Ředitel
školy se vyjádřil, že výsledky jsou téměř srovnatelné s celorepublikovým průměrem. Lépe
než žáci 9. ročníku dopadli žáci 5. ročníku.

Starostka Mgr. Marta Husičková na závěr všem poděkovala za účast a schůzi ukončila.

Zapsala: Mgr. Jarmila Pokorná
V Náměšti na Hané dne 17.10. 2012

Usnesení ze školské rady konané dne 17.10. 2012
Školská rada schválila:
1. Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2011/2012
2. Zkrácení polední přestávky na 1. stupni z 50 minut na 30 minut s účinností od 1.11.2012 a
s tím související změnu školního řádu

Školská rada vzala na vědomí:
1. energetickou situaci a otázku řešení ztrát při vytápění budovy 1. stupně
2. řešení nevyhovujících prostor školní družiny

Mgr. Marta Husičková
V Náměšti na Hané dne 17. 10. 2012

