Zápis z jednání Školské rady konané dne 21. 10. 2016
Přítomni:
Členové školské rady:
-

Zákonní zástupci nezletilých žáků: Jan Altman

-

Pedagogičtí pracovníci:

-

Zástupci Městyse Koloveč:

Host:

Mgr. Ivana Mastná
Mgr. Zlatuše Kadlecová
Ing. Václav Pergl
Josef Šnirc

Mgr. Romana Šeterlová – ředitelka školy

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Schválení Výroční zprávy školy za rok 2015 - 2016
Změna školního řádu
Práce se žáky s autistickým spektrem
Diskuse
Závěr

Průběh jednání:
1) Přítomné přivítal předseda školské rady Jan Altman a seznámil je s programem.
2) Ředitelka školy Romana Šeterlová seznámila přítomné s Výroční zprávou školy za školní rok
2015 – 2016. Charakteristika školy zůstává téměř stejná. Drobné změny lze zaznamenat
v počtu žáků. V roce 2015 – 2016 bylo ve škole 203 žáků. Ze školy odešlo 22 dětí ( 5 na
gymnázium, 5 na SOŠ a 12 na SOU). Žáci během školního roku navštěvovali několik kroužků a
reprezentovali školu v mnoha soutěžích ( matematická a fyzikální olympiáda, sportovní
soutěže, dopravní soutěž a další).
V průběhu školního roku probíhalo velké množství mimoškolních aktivit ( návštěva divadel,
prodejní výstavy, soutěže, exkurze, dopravní výchova na dopravním hřišti. Probíhal plavecký
výcvik na Srní a v Domažlicích, projektové dny, setkávání s maminkami v 5. třídě a nově se
koná akce Zdravá 5.
Pravidelně se 2x ročně koná konzultační den SRPSŠ a mimořádné třídní schůzky v září pro
rodiče žáků 1. ročníku.
Ve škole proběhlo také několik úprav. Jedná se o zabezpečení školy, které funguje nově od
roku 2015-2016, byla vybavena nábytkem školní jídelna a dovybaveny některé učebny, byly
vyměněny regály v kabinetu Tv a v některých kabinetech byl instalován nový kancelářský
nábytek – dar ČSOB.
V dalším roce se chceme zaměřit na jazyky. Bude instalována jazyková učebna.
Výsledek hospodaření byl 123 033,- Kč. 93 527,- Kč bylo z hlavní činnosti, ostatní z vedlejší
činnosti ( doplňková činnost a pronájem bytu a ostatních prostor školy).

3) Ředitelka školy Romana Šeterlová seznámila přítomné se změnami školního řádu dle novely
z roku 2016. Jedná se změny týkající se žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními.
4) Ředitelka školy seznámila přítomné s desaterem pro žáky s autistickým spektrem
5) Diskuse:
- Pan starosta seznámil přítomné s dočasným pronájmem bytu pro školníka, který v současné
době byt nevyužívá – nájemník p. Ludvíkovský
- Paní ředitelka seznámila s plány na vyřešení protipovodňových opatření v prostorách školních
dílen. Dílna bude vybavena čerpadlem. Akce bude realizována v roce 2017
6) Závěr
- Školská rada schvaluje Výroční zprávu školy za školní rok 2015 – 2016
- Školská rada bere na vědomí změny ve školním řádu
- Školská rada bere na vědomí desatero pro žáky s autistickým spektrem

Zapsala: Mgr. Zlatuše Kadlecová, místopředsedkyně školské rady

