ZDRAVÁ ŠKOLA

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474,
příspěvková organizace

E-mail: skola@mostzs15.cz

http://www.mostzs15.cz

telefon/Fax 47861150
IČO : 47324180

Věc: Zápis z jednání Klubu rodičů Základní školy, J.A. Komenského 474, Most, p.o.
a Rady školy při Základní škole, J.A. Komenského 474, Most, p.o.
V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy se uskutečnila dne 4. března 2008 ve
sborovně školy od 16,30 hodin společná schůze Rady školy a Klubu rodičů, schůze byla
ukončena v 18:00 hodin.
Přítomni viz prezenční listina – k nahlédnutí u zř. Mgr. Hasila
Omluveni: ing.Let – nemoc, ing.Fuchs – služebně mimo Most, pan Hulla – omluven,
pracovně zaneprázdněn,
Program jednání:
1. kontrola splnění závěrů z minulého jednání
Mgr. Hasil provedl kontrolu usnesení.
- změny ve školním webu – stránky byla doplněna o jídelníček na měsíc ( vždy kolem
25. předchozího měsíce), plán školy – měsíční ( vystavován vždy ve středu, doplňován
na aktuální týden), suplování na následující týden ( vždy v pátek předchozího týdne ),
rozvrh tříd
- doplněny a aktualizovány odkazy na Radu školy a Klub rodičů – zde budou
publikovány i zápisy z jednání
- návrhy dopisů s žádostí pro rodiče a malé organizace budou realizovány v letošním
kalendářním roce
- management školy vypracoval pět žádostí o sponzorování, odeslal na velké podniky
na území města Mostu a Litvínova – na příštím jednání budou rodiče informováni o
výsledcích
- paní Robová předložila dokumenty s hospodařením Klubu rodičů, přepracovala a
předala paní Janátové, paní Kleinová a paní Janátovou zřídily nové podpisové vzory
- paní Kleinová nabídla svou ekonomku k ověření správnosti vedení účetních
dokumentů – domluví se s paní Janátovou a ověření proběhne – zpráva bude podána
na příštím jednání
2. hodnocení výchovně vzdělávací práce za první pololetí školního roku 2007/2008
Mgr. Šolarová – ředitelka školy podala informaci o průběhu výchovně vzdělávací práce za
první pololetí školního roku 2007/2008. Informace zahrnovala studijní výsledky, úspěchy
žáků, omluvenou i neomluvenou absenci. Ředitelka informovala o některých výchovných
obtížích v práci s problémovými žáky i o úspěších v řešení složitých výchovných situací.
Celková brožura za první pololetí je k nahlédnutí u ředitelky školy.
3. hodnocení materiálních, personálních, hygienických, organizačních a jiných
podmínek pro uskutečňování ŠVP ZV
Informaci o pololetní autoevaluaci podal Mgr. Hasil, byla dána k dispozici rodičům v písemné
podobě a je součástí tohoto zápisu.
4. zabezpečení budovy v průběhu vyučování – názory rodičů

Mgr. Šolarová informovala rodiče o změnách a opatřeních, která mají zamezit vniknutí
nepovolané osoby do budovy školy. Podotkla, že škola je „otevřená“ pro žáky, jejich rodiče i
širokou veřejnost. Novináři svými články věci neprospívají, spíše ukazují na slabá místa.
Zadní vchod se bude nadále zamykat, změní se režim používání vchodových dveří a časem
bude u vchodu instalována webová kamera. Stávající Příloha ke školnímu řádu je
připomínkována a s textem budou rodiče seznámeni na příštím jednání.
Na dotaz paní Vaníčkové, zda by nebylo řešením postavit žákovské služby – odpověděla
ředitelka školy, že tato alternativa není možná.
V jednání je škola i s MP – školní dohledová služba. Vzhledem k bezpečnostním rizikům se
jeví školní prostředí jako bezpečné.
5. připomínky, podněty a názory rodičů
- Mgr. Šolarová ředitelka školy informovala o reciproční návštěvě žáků z partnerského
města Meppelu v měsíci červnu, výběr žáků, vhodných pro ubytování
- pan Antoš – školní dohledová služba – ve spolupráci s ÚP, 5 hodin denně, v současné
době problémy s financováním, je v řešení, největším problémem jsou závadové
skupiny na sídlišti
- paní Šromová – jaké je postihování kuřáků – odpověděla ředitelka školy – řeší
protidrogový koordinátor Mgr. Baboček – dopisem rodičům a domluvou
- pan Jiřička informoval o návštěvě senátora Balína ve škole- hodnotí jako mimořádně
zdařilou akci, zvláště pochvalně se vyjádřil o kultivovaném projevu žáků
- paní Fabiánová potvrdila z osobního rozhovoru s panem senátorem Balínem
- pan Antoš navrhuje, aby si školní parlament vyzkoušel své jednání v zasedačce na
Magistrátu
- Mgr. Šolarová doplnila informace o zápis do prvních tříd – ve školním roce 2008/2009
otevře škola tři první třídy a jednu přípravnou
- pokračovala o omezených možnostech prodeje obědů přes ulici, škola není plátcem
DPH
- pan Cingr – zabezpečení školy by šlo řešit dotací na projekt částečné zaměstnanosti,
doporučuje „oprášit“ dopis rodičům o sponzorský dar – bude realizováno v letošním
kalendářním roce
- Mgr. Šolarová – škola žádala o asistenty, problém ve spolufinancování – nejsou
mzdové prostředky, sníženy byly i finanční prostředky na volnočasové vychovatelky a
na pomůcky, vůbec nebyla doceněna nemalá práce učitelů na ŠVP Radost, Úspěch,
Zdraví
- paní Šromová – zda se vzdělávají učitelé – Darwinova teorie je překonaná, odpověď
ředitelky školy – je jednou z teorií, učitel učí podle plánu
- paní Vaníčková – když nebudou finance na nákup učebnic, zda by přicházela v úvahu
možnost spolufinancování rodičů, odpověděla ředitelka školy – budeme pokračovat
v učebnicích od nakl. Fraus, situace bude jasnější po obdržení rozpočtu
Závěry:
1. Klub rodičů odsouhlasil částku 2000,- na dopravu žáků do partnerské školy
v Marienbergu dne 11.3.2008.
2. Vedení školy, vedení Klubu rodičů a Rady školy ukládá zabývat se podněty, které
vzešly z diskuse a referovat na dalším jednání.

Zapsal:
Mgr. Jaroslav Hasil,
člen Rady školy

Ověřila:
Monika Kleinová,
předsedkyně Klubu rodičů

