Zápis č. 39
z třicátéhodeváteho zasedání školské rady konaného dne 14.10.2015 v Masarykově ZŠ
Obecnice

Přítomni: viz prezenční listina

Program: 1. Zahájení a seznámení s programem
2. Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015
3. Diskuse
4. Závěr

K bodu 1)
Jednání zahájila a přítomné přivítala předsedkyně školské rady p. Pergeltová. Následně předala
slovo zástupci ředitele MZŠ p. Stanislavě Novákové. Navržený program byl schválen bez
připomínek

K bodu 2)
Paní Stanislava Nováková, podala přítomným informace k „Výroční zprávě o činnosti školy za r.
2014/2015:
Obsah výroční zprávy:
1.1 Základní údaje o škole
1.2 Organizace školy
1.3 Charakteristika školy
1.4 Školská rada
1.5 Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách
2.1 Vzdělávací program
2.2 Volitelný předmět
2.3 Přehled oborů vzdělávání
3.1 Přehled pracovníků školy
3.2 Změny v personálním zabezpečení
4.1 Výchovné poradenství
4.2 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy

4.3 Přijímací řízení
5.1 Studijní výsledky jednotlivých tříd
5.2 Plnění učebních plánů
6.1 Školní projekty
7.1 Hodnocení a autoevaluace
8.1 Školní družina
9.1 Další vzdělávání pracovníků školy
10.1 Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti
10.2 Mezinárodní spolupráce
10.3 Mimoškolní aktivity
10.4 Olympiády a soutěže
10.5 Ostatní mimoškolní aktivity
10.6 Zájmová činnost
11.1 Stravování žáků
12.1 Granty
13.1 Investiční a neinvestiční akce
14.1 Inspekční činnost
15.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
16.1 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
17.1 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
18.1 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
19.1 Základní údaje o hospodaření školy

K bodu 3)
Dotazy p. Laipolda k některým bodům výroční zprávy, odpovědi p. Nováková
K bodu 2.2 Volitelný předmět – výběr předmětu IT (prosím p. Laipolda o upřesnění položené
otázky)
Odpověď: předmět IT má danou osnovu - mimo jiné se žáci učí upravovat fotografie a videa. Mají
k dispozici nové fotoaparáty.

K bodu 4.1 Výchovné poradenství - dotaz k žákům s výchovnými problémy
Odpověď: je nastavena spolupráce školy se zákonnými zástupci, někteří rodiče však neprojevují
dostatečnou iniciativu a zájem problematiku řešit.

K bodu 7.1 Hodnocení a autoevaluace - dotaz k výsledkům v matematice (MZŠ se zařadila z přihlášených
škol mezi podprůměrné školy)
Odpověď: testy z matematiky a českého jazyka probíhají na celonárodní úrovni. Zúčastní se ho školy, které
se přihlásí. Testy dělali žáci 5. a 9. třídy ZŠ. Výsledky žáků jsou na nižším stupni,než jaká odpovídá úrovni
jejich studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. Škola se slabšími žáky pracuje.

Dotaz: účast na matematických olympiádách
Odpověď: na MZŠ probíhají matematické soutěže, nikdo však na matematickou olympiádu nepostoupí.

Dotaz: výuka finanční gramotnosti
Odpověď: finanční gramotnost je začleněna do jednotlivých předmětů – matematika, občanská nauka,

Dotaz: pojedou žáci na ozdravný pobyt
Odpověď: NE, a to z časových důvodů, v r. 2015/2016 se dokončuje projekt z předchozího školního roku a
s tím je spojeno mnoho povinností. V úvahu přichází uskutečnění ozdravného pobytu ve školním roce
2016/2017

Dotaz: zda může obec přispívat na jednoho žáka vyšší částkou
Odpověď: starosta obce spolupracuje s ředitelem ZŠ, a to i v rámci projektu. Škola byla vybavena novými
fotoaparáty, dále byla vybavena keramická dílna. V letošním roce došlo v obci k výstavbě multifunkčního
hřiště, které bude škola velmi využívat.

Dotaz p. Pergeltové – zda může být suplování zveřejněno na stránkách školy

Odpověď: od 15.10.2015 jsou suplování a rozvrhy zveřejněny na stránkách školy.

K bodu 4)
Tímto byl program vyčerpán
Příští termín školské rady bude upřesněn

Zapsala: Anna Petráňová ……………………………………………………………………
Schválil(a): předsedkyně školské rady ………………………………………………………

místopředseda školské rady …………………………………………………….

