Zpráva ze schůze školské rady konané dne 22.10.2018
1. Předsedkyně školské rady seznámila členy školské rady s Výroční zprávou školy za
školní rok 2017/2018, která byla poté jednomyslně schválena.
2. Byl podrobněji vysvětlen jeden z bodů výroční zprávy, a sice pojem „Přírodní
zahrada“. Paní učitelka Mgr. Kadlecová, která byla přizvána na školskou radu jako
host a která má školní zahradu na starosti, vysvětlila princip a fungování této zahrady
a přiblížila aktivity, které žáci na školním pozemku v hodinách pracovních činností
provádějí.
3. Byla podána zpráva o realizaci inkluze, která výrazně a negativně zasahuje v tomto
školním roce do chodu školy. Paní učitelka Mgr. Kadlecová jako třídní učitelka 6. třídy
podala podrobnou zprávu o situaci v celém 6. ročníku. Ve třídách je třetina až čtvrtina
žáků takzvaně „vyšetřených“ v PPP. Těmto žákům jsou třídní učitelé povinni
zpracovat IVP, a dále jim poradna přidělila tzv. intervence (doučování), které jsou pro
školu i žáky povinné. K dnešnímu dni je již ve škole intervencí 11 a probíhají po
vyučování, v době, kdy dříve bývaly kroužky. Při jejich dalším nárůstu už nebude
v možnostech školy je personálně zajistit. Protože přítomnost až 8 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v jedné třídě je pro vyučujícího maximálně náročná, do
hlavních předmětů dochází na výpomoc asistentka pedagoga, kterou financuje
dočasně zřizovatel – městys Ostrovačice. Získat do třídy asistentku přidělenou z PPP a
placenou ze státních prostředků je v jednání.
4. Předsedkyně školské rady seznámila členy školské rady s návrhem provozního
rozpočtu školy na kalendářní rok 2019.
5. Členové školské rady, kteří jsou zároveň zastupiteli městyse Ostrovačice, byli
požádáni, aby se na obci zasadili o vyřešení parkování pro zaměstnance školy. Po
vybudování nového parkoviště u školy, které vzniklo zabráním školního pozemku, je
tato zpevněná plocha téměř trvale obsazena různými vozidly a zaměstnanci školy
ráno po příjezdu na pracoviště zde často nemohou zaparkovat.
6. Všichni členové školské rady byli ředitelkou školy pozváni na předvánoční setkání,
které se bude konat 17.12.2018 v prostorách školy.
Celému jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Milada Zálešáková a části jednání také
paní učitelka Mgr. Gabriela Kadlecová.
V Ostrovačicích dne: 22. 10. 2018

Mgr. Renata Králíková, předsedkyně šk. rady

Zpráva ze schůze školské rady konané dne 18. 6. 2019
1. Členové školské rady byli ředitelkou školy informováni o průběhu akcí, i
několikadenních výletů, které byly v tomto školním roce zrealizovány. Výchovnou
poradkyní byli pak informováni o výsledcích přijímacího řízení žáků 9., ale i 5. a 7.
ročníku a dále o naplňování inkluze (počtu „vyšetřených“ žáků z PPP, zpracovávání
jejich plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů, poskytování
pedagogických intervencí atd.). Ta sebou nese obrovskou administrativní zátěž,
zejména pro třídní učitele. Následně školní preventista sociálně patologických jevů
podal zprávu o programech, které proběhly v jednotlivých ročnících a které byly
zaměřeny na prevenci kouření, zneužívání drog, šikany atd. Všechno bude podrobně
zpracováno ředitelkou školy ve výroční zprávě školy a předloženo školské radě ke
schválení na příští schůzi.
2. Byla nastíněna vize na příští školní rok, kdy v 6. třídách má být až 27 žáků a ve škole
by měli pracovat 4 asistenti pedagoga. Dvě stávající učitelky I. stupně ze školy
odcházejí a místo nich přijdou nové. Dále rodilý mluvčí bude již zaměstnancem školy.
Tím vším naroste počet zaměstnanců z letošních 41 až na cca 50. V té souvislosti se
dovybavují kabinety, zřizují se v nich další pracovní místa.
3. Během měsíce června proběhla celková rekonstrukce dvou učeben v nejstarší části
budovy školy. Tyto práce si vyžádaly větší finance, než se původně předpokládalo.
Jedna z učeben bude zařízena jako učebna informatiky a jazyků a druhá učebna bude
vybavena mimo jiné i keramickou pecí a bude sloužit pro výuku pracovních činností a
výtvarné výchovy. Do těchto učeben je objednaný nábytek.
4. Dalším problémem, který řeší pan starosta ing. Tomáš Hájek, je špatná statika budovy
část B, pocházející z roku 1987. Stavba je sama o sobě dost „ošizená“, budova se trhá,
pan starosta se snaží vyřídit i dotace na novou střechu. Dále jsou v budově A a B
zastaralé kotle na vytápění, které bude třeba výhledově nahradit novými.
5. Ředitelka školy seznámila všechny přítomné s pracemi, které budou v období letních
prázdnin ve škole probíhat. Na školním pozemku bude vybudován přístřešek pro MŠ.
Malování a výměna světel ve třídách I. stupně je o rok odloženo z finančních důvodů.
6. Od příštího kalendářního roku bude nové financování školství, v té souvislosti je
zažádáno o dofinancování mezd pedagogů na období září – prosinec 2019.

7. Předsedkyně školské rady připomněla přítomným členům, že funkční období 8 členů
rady bude končit ke dni 30.9.2019, a tedy začátkem nového školního roku budou
muset proběhnout volby nových členů i předsedy.

Celému jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Milada Zálešáková, školní
preventista Mgr. Radovan Křivánek a výchovná poradkyně Mgr. Renata Záhorská.

V Ostrovačicích dne: 18. 6. 2019

Mgr. Renata Králíková
-----------------------------předsedkyně šk. rady

