Zápis ze zasedání školské rady dne 19. 11. 2018
Přítomni: MUDr. Josef Tillich, JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Mons. Václav Vrba,
Mgr. Štěpánka Tomčalová, Mgr. Anna Šrámková
Omluven: Mgr. Václav Trčka
Host: Ing. Ludvík Kostelanský (ředitel školy)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kontrola zápisu z minulého zasedání
výroční zpráva školy 2017/2018
zahájení nového školního roku – počty žáků
plán práce na školní rok 2018/2019
hospodaření školy 1 – 9/2018
účast školy v projektech
různé

Průběh zasedání:
Jednání zahájil předseda školské rady, který přítomné seznámil s programem.
Ředitel školy v úvodu zhodnotil úspěšně ukončenou rekonstrukci školní jídelny,
informoval o následném dovybavení (paravány, event. záclony).
Všichni zúčastnění se shodli na kladném hodnocení průběhu oslav 10. výročí školy,
které proběhlo v září.
1. Kontrola zápisu z 6. 4. 2018
Členové školské rady neměli připomínky k zápisu ze zasedání školské rady z 6. 4. 2018.
2. Výroční zpráva školy 2017/2018
Členové školské rady pozitivně hodnotili výroční zprávu školy 2017/18 s jasně zřetelně
publikovaným křesťanským rozměrem školy vyjádřeným v úvodním slovu ředitele školy a
dále v samostatné kapitole o duchovním životě školy s vhodnými ilustračními fotografiemi.
Usnesení:
Školská rada projednala výroční zprávu za školní rok 2017/2018.
3. Zahájení nového školního roku – počty žáků
Ředitel školy seznámil školskou radu s počty žáků v jednotlivých třídách.
Byly otevřeny dvě první třídy, celkový počet žáků v prvních třídách je 49.
Školu navštěvuje celkem 457 žáků, průměr na třídu činí 22 žáků.
Ředitel školy kladně hodnotil průběh loňského zápisu do prvních tříd organizovaný ve
spolupráci se ZŠ Hutník, který zajistil vyváženou naplněnost prvních tříd na obou školách.

4. Plán práce na školní rok 2018/2019
Ředitel školy informoval o plánovaných akcích na školní rok 2018/2019. Dále členy školské
rady informoval o inovaci školních webových stránek nabízejících novou grafickou podobu
kalendáře akcí s lepší přehledností. Členové rady kladně hodnotili ustálený počet akcí
respektující prvořadou vzdělávací funkci školy a současně nabízející rozmanité atraktivní
aktivity pro žáky i veřejnost.
5. Hospodaření školy 1 - 10/2018
Usnesení:
Školská rada projednala hospodaření školy v lednu až říjnu 2018.
6. Účast školy v projektech
Ředitel školy informoval o plánované účasti školy v projektech.
· Nový projekt IROP přes MAS na vybavení počítačové učebny, zavedení výkonnější
WiFi sítě
· Projekt MŠMT podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování ŠABLONY
II (navyšující mimorozpočtovou složku s možností čerpání až 3 000 000,- Kč během
dvou let)
7. Různé
· Školská rada projednala žádost, s níž se obrátil na předsedu školské rady rodič žáka 4.
třídy, týkající se řešení problému žáka v přijetí kolektivem třídy i s ohledem na změny
složení třídního kolektivu a změnu třídního učitele. Problém je již řešen vedením školy
ve spolupráci s třídním učitelem a vedoucí školního poradenského pracoviště Bc.
Zelinkovou.
· Starosta města, Dr. Kolář, požádal o účasti školy v adventním programu VKC na
Panském dvoře, podrobnosti projedná vedení školy s ředitelem VKC M. Blažíčkem
· Projednání organizace Tříkrálového koledování zástupců města ve škole 4. 1. se
spoluúčastí školy na krátkém programu (dramatická scénka, zpěv koled apod.)
· Školská rada projednala změnu termínu školní mše svaté a shodla se na datu 3. 1. 2019
s ohledem na odjezd žáků 7. tříd na lyžařský výcvik
Zapsala: Mgr. Štěpánka Tomčalová
Schválil: MUDr. Josef Tillich

