Zápis ze školské rady ze dne 8. října 2014
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, Mgr. Veronika Richterová
zástupci pedagogů: Mgr. Jarmila Pokorná, Mgr. Marie Večeřová, Mgr. Marie Walková
hosté: Mgr. Ladislav Havelka, ředitel ZŠ
nepřítomni: Jaromír Koudelák- omluven

Starostka Městyse Náměšť na Hané Mgr. Marta Husičková přivítala zástupce školské rady a seznámila
je s programem jednání:
1.
2.
3.
4.
ad 1/

Schválení Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2013/2014
Schválení 7. aktualizace ŠVP platné od 1.9. 2014
Informace o otevření 2. oddělení ŠD
Různé
Výroční.zpráva byla všem zaslána elektronicky, přítomní se s ní předem seznámili.
ŘŠ podal informace k projektu Podnikatel a k projektu Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání v Ol. kraji, který v loňském školním roce probíhal v Lutíně na
Sigmundově SŠS a na SŠTO v Olomouci, Kosinova ulice. I v letošním školním roce projekt
pokračuje, účastní se ho žáci 8. ročníku s ŘŠ.
Co se týče DVPP učitelé se účastní zejména těch akcí, které jsou pořádané zdarma. Také se
vzdělávají v rámci dalších projektů, které na škole probíhají. Nové projekty jsou Moderní
učitel a Pokrok.
Dále starostka Mgr. Marta Husičková věnovala pozornost otázce prevence sociálně
patologických jevů. Zlepšení situace vidí ve větší snaze v působení na rodiče, kteří by měli být
ve výchově dětí více důslední a měli by lépe spolupracovat se školou.
Projednány byly závěry z inspekční zprávy z kontrolní činnosti ČŠI Olomouckého
inspektorátu. Kontrola proběhla ve dnech 26.- 28.5.2014. Drobné nedostatky byly
odstraněny.
Další informace se týkala plánované změny výše příspěvků na žáka od roku 2015,
pravděpodobně se sníží o 100 Kč na částku 7900 Kč.. Ředitel informoval o úspoře ceny za
energie změnou dodavatele plynu a nasmlouváním výhodné ceny za elektřinu. Těmito
úsporami a navýšením dotace na žáka se finanční situace školy zlepšila.

ad 2/

Aktualizace ŠVP spočívá:

- v zavedení ruského jazyka od 7. ročníku jako Dalšího cizího jazyka v časové dotaci 2 hodiny týdně
- v implementaci klíčových podnikatelských dovedností do předmětů Pč, F, M a Ov v 8. ročníku
ad 3/

Informace o otevření 2. oddělení ŠD

Vzhledem k nárůstu počtu dětí do 1. třídy a většímu zájmu o návštěvu ŠD bylo zřízeno 2. oddělení ŠD.
ŘŠ po výběrovém řízení přijal novou vychovatelku, k dnešnímu dni toto oddělení navštěvuje 28 dětí.
Ze strany rodičů je kladná odezva, také provoz družiny je až do 17. hodiny.
ad 4/ Starostové a starostka poděkovali přítomným za dosavadní spolupráci a popřáli hodně
úspěchů do další práce.

Usnesení ze školské rady konané dne 8.10.2014

Školská rada schválila:
1. Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2013/2014
2. 7. aktualizaci ŠVP platnou od 1.9. 2014
Školská rada vzala na vědomí:
- informaci o otevření 2. oddělení ŠD

Zapsala: Mgr.Jarmila Pokorná
V Náměšti na Hané dne 9. října 2014

