Zápis z jednání Školské rady ZŠ Kobylí
č. 1(1/2018)

Datum:

24. 10. 2018 v 18:00 hodin

Místo konání:

sborovna ZŠ Kobylí

Přítomni:

Marta Pešová, Markéta Otáhalová, Zdeňka Pálenská, Marie
Ondrušová, Jiří Možný, Viktor Čiháček, Zlata Lejsková, Pavla
Bukovská, Jan Hladůvka

Hosté:

Vlastimil Janda, ředitel školy

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu, jmenování zapisovatelky
3. Volba předsedy školské rady
4. Schválení Jednacího řádu (v příloze )
5. Schválení výroční zprávy ředitele školy o činnosti školy ve školním
roce 2017/2018
6. Informace o činnosti školské rady
7. Různé
8. Závěr

Průběh jednání:
Ad 1) Ředitel školy V. Janda zahájil jednání nově zvolené školské rady, představil
všechny přítomné a seznámil je s programem. Z rozhodnutí Rady Obce Kobylí byl počet
členů školské rady stanoven na 9. Z tohoto počtu 1/3 jmenuje zřizovatel školy, 1/3 volí
zákonní zástupci nezletilých žáků, 1/3 volí pedagogičtí pracovníci školy.
Ad 2) Školská rada schválila předložený program jednání bez
zapisovatelkou byla jmenována Zdeňka Pálenská.
UŠR01/01 – Školská rada schválila program jednání školské rady.

připomínek,

Ad 3) Jiří Možný navrhl Viktora Čiháčka jako kandidáta na předsedu školské rady.
Protože další návrh nepadl, hlasovalo se o Viktoru Čiháčkovi. Ve veřejné volbě předsedy
byl jednohlasně zvolen Viktor Čiháček.
UŠR01/02 – Školská rada zvolila Viktora Čiháčka předsedou školské rady.
Ad 4) Jednací řád byl vytvořen dle metodických pokynů z ministerstva školství. Všichni
členové odsouhlasili předložený jednací řád.
UŠR01/03 – Školská rada schválila jednací řád školské rady.
Ad 5) V. Janda předložil ke schválení Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce
2017/2018. Po krátké diskusi byla Výroční zpráva schválena.
UŠR01/04 – Školská rada schválila Výroční zprávu ředitele školy o činnosti
školy ve školním roce 2017/2018.

Ad 6) V. Janda informoval nové členy školské rady o činnosti minulých školských rad.
Školská rada přináší podněty a připomínky od rodičů, kteří můžou ovlivnit chod školy.
Školská rada se schází minimálně 2x ročně, případně vždy když schvaluje změnu ve
školském vzdělávacím programu nebo školním řádu. Zmínil také, že byly splněny
připomínky z posledního jednání školské rady (osvětlení vchodu do školy, porce
v jídelně).

Ad 7) Různé
a) Ředitel školy V. Janda všechny informoval o chystaných změnách v souvislosti
s odchodem J. Kosové na mateřskou dovolenou. Vše se podařilo zajistit.
b) Ředitel školy informoval o zabezpečení výuky na dni 6. a 8. listopadu, kdy v Kobylí
nepůjde elektrický proud.
c)
V. Čiháček se zeptal na spolupráci se zahraničními školami, zda se něco
plánuje, např. s Budmericemi

Ředitel školy: Jistá jednání již proběhla, zatím nebyl zájem ze strany školy v Budmericích. Co se
týče ostatních zemí, tak se v nejbližší době nic neplánuje.
d) M. Ondrušová vznesla dotaz, zda jsme někdy navštívili ekocentrum Trkmanka nebo o
tom uvažujeme, proč se upustilo od vlastivědných zájezdů a nahradily je výlety do
zábavních center
Z. Pálenská: 1. stupeň Ekocentrum již navštívil, ale ne v posledním roce. Vše záleží na
programové nabídce Ekocentra.
V. Janda: Výlety v poslední době reagují na ekonomickou situaci některých rodin a na
klesající zájem dětí o poznávací zájezdy, na 2. stupni je ale každoročně organizován
poznávací zájezd do Vídně, nyní se připravuje do jižní Anglie.
e) P. Bukovská se zeptala, jestli máme na škole potíže s mobily u dětí
V. Janda: Zatím to nepřesahuje únosnou mez, plošný zákaz nepřipravuji.
f) J. Možný měl dotaz od jiných rodičů, proč není více pohybových kroužků
V. Janda – vše záleží na volných kapacitách tělocvičny (těžko se hledá volná chvilka
v tělocvičně), zájmu dětí (klesá zájem dětí o pravidelnou a celoroční docházku), zájmu
dospělých o vedení těchto kroužků (je velmi málo dospělých ochotných vést kroužky)

g) M. Ondrušová měla dotaz, proč malé děti nechodí v TV na hřiště a proč je za nějaké
přestupky několika dětí potrestána celá třída, některé tresty jsou dle jejího názoru
nevhodné (několikanásobné psaní vět apod.) místo vypracování cvičení do konkrétního
předmětu
Z. Pálenská – problémem je rozvrh – tělocviky na 1. stupni jsou 1. a 2. hodinu. Menším
problémem je i zajištění dvojí sportovní obuvi na cvičení venku a v tělocvičně

V. Janda – za přestupky konkrétních dětí nebude trestána celá třída, je těžko posoudit,
jak se to bylo, vylíčení dětí se občas liší od pohledu vyučujícího. K trestům – používáme
formu, která se osvědčila a která spoustu žáků odradí od opakování těchto prohřešků
Ad 8) Předseda školské rady V. Čiháček vznesl dotaz na všechny přítomné, zda má
někdo ještě nějaké připomínky, a protože se nikdo nepřihlásil o slovo, ukončil zasedání.
Přílohy:
prezenční listina
jednací řád
Zpráva o činnosti školy

zapsala Zdeňka Pálenská

ověřil Viktor Čiháček
předseda školské rady

