Zápis č. 12
z čttřicátéhodruhéhozasedání škol§ké rady konaného dne 13.10.2016 v Masarykově ZŠ

obecnice

Přitomni: viz prezenčni listina

PIogIam: l. Zahájení a seznámeni s programem
2.

Nový člen školské rady

3. Výročnízpráva o činnosti školy 2015/2016

4, Diskuse
5, Schválení výročnízprávy
6, seznámení se změnou r, ŠVPZv Ško]apoznánL, doplněn i o pňlohu očekávaných
výstupů minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůmých opatření
'l. Záýěí

K bodu

1)

Jednání zahájila a přítonrnépřivítala předsedkyně školské rady p. Pelgeltová, Navržený prograrn
byl schválen bez připomínek

K bodu 2l
Vzhledem k ukončeníčinnosti p, ŠeflovéKateřiny ve školské radě. byl zvolen nový člen školské
Iady - p. Soukupol,á. Odsouhlaseno všemi členy školské rady.

K bodu

3)

Paní Stanislava No\,áková. podala přítomným infomace k ..Výročnízprávě o činnosli škol), za r,
20],5l20],6:

ob§ah výročni zprávy:
1.1 Základní údaje o škole
1.2

orsanizace školy

1,3 charakteíistika
l

,,+

Školská rada

školy

1.5 Poěty třid

vjednotliqich ročnícícha počty žákůve třídách

2.1 Vzdčlávacíprogram
2.2 Volitelný předmět
2,3 Přehled oborů vzdělávání
3.1 Personálni zabezpečeni činnosti školy
3,2 Změny v peřsonálnim zabezpečení
4. 1

Výchovné poradenstvi

4,2 Zápis k povinné školnídochiizce a následné přijeti do školy

4.3 Přljímaci ňzeni
5.1 studijoi \.ýsledky jednotlivých tříd
5,2 Plněni učebníchpl.inů

5,3 Údaje o prerenci

riziIo\jch projevů cho\áni

U

áku MZŠobecnice

5.4 Udaje o plnén, !nirfuich plánů MZŠ obecnice
6,1 Škotnípřojek§,
7,1 Hodnocení a autoevaluace
8.1 Školnídružina

9,1 Dalši vzdělávání pracovniků školy
1

0.

l

Údaj e o aktivitách školy a přezentaci školy na veřejnosti

0.2 Mezinárodní spolupnáce

1

10,3

Mimoškolii aktivity

10,4 olympiády a soutěže

l0.5 ostatni mimoškolni aktivity
10.6 zájmová činnost
1

1,1 Stravovlání žáků

l2,1Granty
l3,

1

Investičnía neinvestičníakce

14,1lnspekčníčinnost
l5.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
l6.1 Údaje o zapojeni školy do dalšíhovzděláváni v rámci celoživotniho učení
1?.1 Údaje o předložených a školou realizovanýcb projektech financovaných z cizich zdrojů
18.1 Údaje o spo|up.áci s

plnění úkoiůve vzděláváni

odborouimi organizacemi, oíganizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při

19.1 Základní údaje o hospodaření

školy

K

bodu 4)

Dotar"v p. Laipolda:

a) jaká je preyence proti zhořšenému chování žákůII. stupně - naťšenípočtu šnížených
známek z chování u žákůII. st.
b) jak bude pokračovat převence bezpečnějšíhointeřn€tu
c) jak často jšou zapisovány známky do ,,EduPage"
d) žádo§t o zpřoÝoznění omluvenek a návrh na umistění jídelníčkudo ,,EduPage"
€) kd€ ušetřila MzŠobecnice částku zhruba 493 tis. Kč
žádo§t o lT§větlení ťsledkúscio testů
g) žádost o ÝTsvětl€ní speciálního přístupu kžákům
h) k per§onálnímu obsazovádi tříd na l. stupni
v zápisu z obecního zastupitcl§tva se jména kvůli zákonu o ochraně o§obních údajú
nezveřejňují, jak budeme postupovat, aby nedošlo k porušenídaného zákona. Dotaz
k uvádění jmen v zápisu škol§ké řady
j) je možnéve ťuce nar.;išit počet hodin matematiky a českéhojazyka § ohledem na
wýsledky žákův SClO te§tech?

0

i)

odpovědi

a)

p. Nováková a p.

Kadlec

B'chovné problémy řeší na MZŠindividr.rálně výchovná poradkyně se žriky a zákonnými
zástupci. Někteři rodiče však neprojcvuji dostatečnou iniciativu a Záiem problematiku iešit.
Na základě žádosti MZŠ obccnicc a se souhlasem zákonrrých zástupcú žákůbylo v Vl, tř.
provedeno Střediskem výchovné péčePřibram sociometrické šetřeni, Pomoc rjchovné
poradkyně byla posky1lluta žákúmjndividuál. integrovaným. žákůmse speciálními
vzdělávacimi potřebami. žákům s poruchami chováni. Některým žákům byl1 zpracovan)
individuální vzděIávaci plánr (lVP). S náplni těchto plánů byli seznámeni žáci i zákonni
zá§tupci žáků.Ti v;1'ádřili s náplní piscmný souhlas,
b) žáci IV.JX. tř, se zapojili do intemetové soutěže ,.Kraje pro bezpečný internet". dále se žáci
pod vedením pedagogů zapojili do kampaně..Den bezpečnějšíhointemetu 20l6", Žaci Znajl
rizika pohybu v kyberprostoru aj.. Prevence dodŤžování přavidel bezpečnosti v kybelprostoru
se prolíná do učcbniho plánu,
c) zapisováni známek do ..EduPage" si zajišt'uje každý pedagog individuálně
d) omluvenky j sou j iž zpťovozněné. Stránky ,.EduPage'' se dále postupně vyvúejía rozšiřují o
nové moduly. které budeme nabizet žiikúmi zákonným zástupcům. V brzké době sc
neuvažuje o aplikaci .,Jídelníčku".Důvodemje. že školníjidelna není součásti MZŠ
obecnicejídelničekje zveřejněn na \\ebo\jch strán]dch Maleiske skol1 a školníjídelny.
Bude řešeno po případném sloučeni MŠa MZŠObecnice.
e) k 31,12.15 2015 vykázala MZŠzisk zaokouhl. ve výši 493. tis. Kč, Se souhlasem rady obce
byl zisk rozdělen do rezervního fondu, K hospodaieni piistupuje MZŠ..s péčíiádného
hospodiiře",
jakjsme
již dříve uvedli, testy z matematiky a českéhojazyka probihají na celonárodni uovni,
f,t
Zúčastníse ho školy, které se piihlásí. Žáci 9, tř, se svými výsledky z Čj a Mat zařadili mezi
10 % nejúspěšnějšichškoltestováni. Výsledky žáků5,ti. jsou na nižšímstupni,než jaká
odpovidá úrovnijejich studijnich předpokladů, žáci pracuji tzv, pod svoje možnosti.

g) vzdělávání žákůse speciáiními vzděiávacimi ulčuje vyhl. 2712016. §ló školského zákona
561/2004 Sb. ve znění pozdejších, Nová terminologie hovoří o žácích se speciálními
vzdělávacimi potřebami. kterým jsou přiznána podpůmá opatŤení prvního až pátého stupně a

žácích nadaných na rozdil od dřívějši teminologie žáci se zdravotním znevýhodněnim" žáci
se zdravotnim postižením. žáci se sociálnim znevýhodněnim_ mimořádně nadaní žáci
h) neni možné100%Zaručit.žežákyl,5,třidypovedejedenpedagog.běhemtétodobymůže
dojít k přirozeným personálnim změnám. Spiše se zvažuje varianta 1 pedagoga pro 1, - 3,
třidu a 4,-5, tiidu

i)

j)

členovéškolské rady odsouhlasily uváděnijmen členůškolské rady Masarykovy základni
školy Obecnice v zápisu školské rady
počty hodin matematiky i českéhojazyka j sme posiliii z disponibilni časovédotáce

Dotaz p. Krejčí:na veřejném obecním zastupitelstvu byl vznesen názor připominka. že po
případném sloučeníMŠobecnice a MZs obecnice Clojde le Zhoršeni kl alit1 r ýuky

odpověď

Kadlec

Nováková:

Laipoldovi byly vys\,ětleny výsledky scio testú, P,
Nováková dále upozornila na úspěchy žákůMZŠ (např. výsledky žáků9, ti, v scio testech nebo
výsledky přáce v projektech. uplatnění žákůna stiedních školách včetně osmiletého gymnáZia (3
žáci Z páté třidy byli přijati na osmileté gymnázium. l žák na konzervatoř. Zákonni zástupci mohou
navštívit\,}učujicí hodinu. Dále je pořádán ..Den otevřených dveří,'. Ze stlany rodičůvšak neni o
p.

a p.

p,

tuto nabídku zájem.

Dotaz p. Pergeltová - připomínky rodičůk vytápění třid v pondělí

odpověď
centrálně

p.

a úterý

Kadlec - úšeteploty búde v uvedené dny prověřena. teplotaje ve třídách nastavena

k bodu 5|
čienovéškolskérady schválili ..Výročnízprávu MZŠObecnice za r.201512,016 ča.2016169
k bodu 6)
členovéškolskérady byli seznámeni a projednali změnu v příloze Školniho vzdělávacího programu
plo zákiadni vzdělávání Škola poznání čj. 201ól40. Z dúvodu společnéhovzděláváni byla příloha
ŠVPZv Škola poznání doplněna o rozpracované očekávanévýstupy mimimální doporučené úrovně

Ziroveň by1 vyjmut z přílohy ŠVPZV Pod Šachtami.který vzhledem k doporučení PPP Přibram
ztťatil své odpodstatnění
a

K bodu

7)

Tímto b"Yl program vyčerpán
Příšti tennin školskérady bude upřesněn

Schváiil(a): pŤedsedkyně školské r

m!.Iopiedseda

^ay

{::,1::..|,

iLol.Li raor ,,.,,, ,,,.,,,,,

,,,

školská rada

PnPZPNČNÍLISTINA

Termín 13. 10. 2016

C//
Jiří Laipold
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Drahomíra Pergeltová
Jaroslava Soukupová
,|-

Markéta Bajerová
stanislava Nováková

Jiří oktábec

LiLz,,,/

Anna petráňová
Jaroslav Krejčí

pavla strmisková
Hosté:

Mgr. Jiři Kadlec

,--2
),,>4;4""""

C-.

,,'

,/

