Zápis ze školské rady ze dne 4. listopadu 2015
Přítomni:
zástupci za zřizovatele: Mgr. Marta Husičková, starostka Městyse Náměšť na Hané,
Ing. Josef Kurfűrst, starosta Obce Loučany,
Iva Psotová – učitelka ZŠ Drahanovice- za nepřítomného starostu Ivo Richtera
zástupci zákonných zástupců žáků: Ing. Iveta Botková, Mgr. Veronika Richterová , Jaromír Koudelák
zástupci pedagogů: Mgr. Jarmila Pokorná, Mgr. Marie Večeřová
hosté: Mgr. Ladislav Havelka, ředitel ZŠ
nepřítomni: Ivo Richter, starosta Obce Drahanovice – omluven, Mgr. Marie Walková - omluvena

Starostka Městyse Náměšť na Hané Mgr. Marta Husičková přivítala zástupce školské rady a seznámila
je s programem jednání:
1. Schválení Výroční zprávy o činnosti za školní rok 2014/2015
2. Evaluační dotazník
3. Různé
ad 1/







Výroční.zpráva byla všem zaslána elektronicky, přítomní se s ní předem seznámili.
Mgr. Richterová měla dotazy k některým oblastem:
upřesnění, kolik žáků se dostalo na gymnázia, kolik na S0Š a kolik na SOU s maturitou
jaká má škola zavedená pravidla pro oblast DVPP a jestli je stanoven počet pro jednotlivce,
kolik akcí má pedagog absolvovat
jaké vědomostní soutěže pro žáky existují ( pouze Klokan?)
otázka srovnávacích testů pro žáky, vedlo by to k porovnání znalostí žáků naší školy
s ostatními školami
zda žáci ve ŠJ dostávají porce podle normy ( zejména přílohy)

Na dotazy bylo postupně odpovězeno.





Počet žáků byl upřesněn.
ŘŠ objasnil, že pedagogové se účastní různých školení v rámci dlouhodobých projektů a
to i v oblastech se zaměřením na jejich aprobaci. Dále učitelé sledují vhodné nabídky akcí
a pokud se nabízí seminář s vhodnou tematikou a s možností, že by to obohatilo jejich
vzdělání, tak se akce zúčastní. Škola nemá předepsáno, kolik seminářů musí pedagog
během roku absolvovat.
Co se týče srovnávacích testů bylo zkonstatováno Mgr. Psotovou, že se jako ZŠ
Drahanovice zúčastnili celorepublikových srovnávacích testů Kalibro a nesplnilo to jejich
očekávání. Testy byly náročné, otázky byly i z učiva, které dosud nebylo probráno. Navíc



ad 2/

testy jsou placené, což je další záporný argument. ŘŠ uvedl, že škola plánuje v rámci
místních škol uspořádat soutěže nejenom v oblasti sportovní, ale i znalostní.
Otázka ŠJ bude řešena na poradě vedení, kde ŘŠ projedná tento dotaz s vedoucí ŠJ. Zápis
z tohoto jednání bude poslán jako příloha tohoto zápisu elektronicky.

Projednání textu evaluačního dotazníku, který byl ŘŠ zaslán na konci minulého školního roku
a jeho projednání bylo odsunuto právě na jednání rady školy. Jednotliví členové se mohli
k dotazníku vyjádřit, neboť jim byl elektonicky zaslán předem.
Připomínky:




bod 11, který se týkal začátku vyučování, se vyškrtne, poněvadž se již projednával v minulosti
a není možno s ohledem na dojíždějící žáky cokoli měnit- bylo odsouhlaseno
bod 1 a 7 je nutno opravit

Upravený dotazník se předá po žácich v tištěné podobě rodičům. Následně se do konce
kalendářního roku vyhodnotí a rodiče budou s výsledkem obeznámeni na stránkách naší školy.
ad 3/ Paní starostka informovala, že se bude účastnit jednání týkající se změny ve financování
regionálního školství a také, že v rámci IROPu je možno čerpat prostředky na konkrétní účely, týkající
se naší školy, návrh bude předkládat v prosinci na zastupitelstvu městyse.
Na závěr paní starostka poděkovala všem přítomným za účast.

Usnesení ze školské rady konané dne 4.11.2015

Školská rada schválila:
Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2014/2015
Školská rada vzala na vědomí:
- evaluační dotazník
Školská rada ukládá:
- ŘŠ upravit a vyhodnotit evaluační dotazník, informovat o výsledku šetření členy rady školy a rodiče
- ŘŠ projednat s vedoucí ŠJ otázku velikosti porcí jídla a zápisem z jednání informovat členy rady školy
Zapsala: Mgr.Jarmila Pokorná
V Náměšti na Hané dne 10. listopadu 2015

