Zápis z 1. zasedání ŠKOLNÍ RADY ZŠ Strmilov
ze dne 25.1.2018
Přítomni: J.Sedláková, L.Plachá,M. Kolářová, L.Nečeda, L.Hynková, V.Kučerová
Omluven: J.Krátký
Program:
1.

Výsledky voleb a jmenování do školské rady, volba předsedkyně a zapisovatelky

2.

Schválení jednacího řádu pro následující období, systém spolupráce

3.

Koncepční záměry školy

4.

Informace od ředitelky školy
Ad1: Volby ŠR na 3 roky
Složení rady je dáno třetinovým zastoupením mezi zástupci rodičů, zřizovatele a učitelů. Ve
Strmilově byly za rodiče zvoleny Vladimíra Kučerová a Lenka Hynková, za učitele Luboš
Nečeda a Miroslava Kolářová. Zřizovatel do komise jmenoval Jaroslavu Sedlákovou a
starostu Jaromíra Krátkého.
Na návrh přítomných se předsedkyní školské rady stala Jaroslava Sedláková. (Hlasování:
Pro: 4 hlasy. Zdržela se: 1 hlas.) Zapisovatelkou prvního jednání byla schválena Jaroslava
Sedláková. (Hlasování: Pro: 5 hlasů.)
Ad 2) Jednací řád byl mírně upraven v článku 7. Počet ověřovatelů se snižuje na 1 osobu bez
další specifikace. (Hlasování: Pro: 5 hlasů.)Upravený řád je přílohou tohoto zápisu.
Práce školské rady bude spočívat zejména v plnění zákonných požadavků (viz §168
Školského zákona). Termíny pro schvalování základních dokumentů školy budou navazovat
na harmonogram školního roku. Pro schválení výroční zprávy, školního řádu, pravidel pro
hodnocení výsledku se předpokládá termín předložení návrhu na září (případně srpen) – vždy
po ukončení a zpracování výsledků opravných zkoušek. Do 1 měsíce pak budou dokumenty
projednány a schváleny.
Protože se rada bude scházet 1x za 2 měsíce, pro svou práci si stanovuje další záměry nad
rámec svých povinností. Tyto vyplynou z diskuse na dalším jednání, pro které si každý člen
připraví svůj námět na téma: V jaké oblasti by škola potřebovala pomoci a je v silách školské
rady toto ovlivnit?
Jednání ŠR mají za cíl posílit otevřenou a respektující komunikaci mezi všemi aktéry
základního školství ve Strmilově.
Ad 3) Koncepční záměry školy se pro rok 2018 týkají zejména investiční akce „Zateplení haly
ZŠ Strmilov“. Tato bude realizována od června do září 2018. Částečně je hrazena z EU
prostřednictvím OP Životní prostředí, velkou část zaplatí škola z odpisů na svěřený

majetek. V plánu je také sociální zařízení v 1. nadzemním podlaží školy. Bezbariérovost
školy je zatím ve fázi dlouhodobého záměru a sledování příležitostí k financování. Výuka
probíhá podle Školského vzdělávacího programu s názvem „Svobodná škola“, v níž mottem
programu je „Svobodného člověka může vychovat jenom svobodný učitel.“
Ad 4) Paní ředitelka dále podala členům rady informace o chodu školy, o předpokládaném
počtu dětí. Pozitivní posun je v oblasti finančního ohodnocení vedení kroužků, učitelé je již
nevedou zdarma. Diskuse se vedla na téma efektivnost vzdělávání učitelského sboru, význam
a efekty setkání ředitelů v D.Radíkově. Obavy se vyskytly v souvislostí s administrativou
napojenou na nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů. GDPR bude řešeno
s podporou zřizovatele. Prázdniny budou ve škole 2.2.2018 pátek. Nepříjemností je pro školu
incident žáka, jenž slovně vulgárně napadl učitelku. Zároveň je pachatelem poškozování
majetku školy. Proti žákovi bylo zahájeno řízení, věc byla předána Policii ČR a strážníkům
Městské policie Strmilov.
Předběžně stanovený termín příštího jednání ŠR je čtvrtek 12.4.2018 v 15.00.
Ověřovatelkou zápisu byla stanovena M.Kolářová.
Zapsala: Jaroslava Sedláková

Příloha č.1: Jednací řád ŠR schválený den 25.1.2018

