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 9. září 2008 ve sborovně
školy od 16,00 hodin společná schůze Rady školy a výboru Klubu rodičů a pléna Klubu
rodičů, schůze byla ukončena v 17:00 hodin.
Přítomni viz prezenční listina – k nahlédnutí u zř. Mgr. Hasila
Přizvaní: Mgr. D.Šolarová – ř.š., Mgr. L.Svobodová – zřš
Program jednání:
1. kontrola splnění závěrů z minulého jednání
Mgr. Hasil provedl kontrolu usnesení.
- Mgr. Hasil informoval o žádostech o sponzorství a projektech, které byly postoupeny
podnikům na území města Most, United Energy podporuje školu finanční částkou,
která je určena na nákup žákovských stanic v rámci projektu Tepelná pohoda
- ostatní úkoly jsou průběžně plněny
2. strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008 - 2015
Ředitelka školy informovala rodiče o materiálu Strategie vzdělávání pro udržitelný
rozvoj, který je předpokladem k osvojení si takových způsobů myšlení, rozhodování a
chování jedince, které vedou k udržitelnému jednání v osobním, pracovním i občanském
životě. VUR se zejména zaměřuje na:
 pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních
a enviromentálních hledisek rozvoje, a to na lokální, národní i globální úrovni,
 vnímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového přístupu, který
směřuje k ekonomicky prosperující společnosti a respektuje sociální
a enviromentální souvislosti a limity,
 rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické a svobodné
rozhodování ve vlastním i veřejném zájmu v souladu s právem a s principy
udržitelného rozvoje.
Zdroj - celý materiál k prostudování:
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/JC_SVUR.doc
3. soubor pedagogicko organizační informací ve školním roce 2008/2009
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední
školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2008/2009 Č.j.: 287/2008-20
- ředitelka školy zdůraznila:
- orientaci na Rok bez šikany a rok s pohybem

-

orientaci na volbu povolání
chování za mimořádných situací, důraz položila na první pomoc všech
pedagogických pracovníků
vzdělávání žáků se specifickými potřebami
vzdělávání žáků nadaných
učebnice ze státního rozpočtu – minimální finanční podpora státu
pracovní sešity budou pořizovány jen s písemným souhlasem všech rodičů
důsledně bude postupováno v případě zjištěné šikany, bude prováděna prevence
na úrovni preventisty a ve spolupráci s MP Most
důsledně bude řešeno záškoláctví
zdůraznila výborné personální obsazení školy

Zdroj - celý materiál k prostudování:
http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/SPOI_2008_2009/SPOI_2008_2009.doc
Organizace školního roku 2008/2009 v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích zaměstnancům byl předán roční plán školy
s termínovým vyznačením nejdůležitějších akcí školy, včetně prázdnin a informačních
odpolední.
- viz roční plán školy na školní rok 2008/2009 – je volně přístupný na školním
webu www.mostzs15.cz
- filozofie školy byla o samého počátku nadčasová – bez obtíží bylo včleněno do
školního vzdělávacího programu
- priority školy:
- příjemné a bezpečné prostředí
- výuka jazyků první jazyk anglický – druhý jazyk německý, rozumět a dorozumět se
- informatika a výpočetní technika
- enviromentální výchova
- posilování pohybových aktivit – spolupráce s oddílem házené, Baníku Most, zapojení
do projektu Kinder + sport pro žáky 1. – 5.tříd a kampaně S pohybem každý den
- oborové týmy – součást dokumentace, rozdělení nové,
4. postup stavebně rekonstrukčních prací, vybavenost školy
Ředitelka školy informovala o stavebních pracích ve škole o prázdninách: byla provedena
oprava prosakující podlahy ve školní kuchyni, zakoupena myčka na nádobí a rekonstruována
tuková jímka. Šatny a dlažba u hlavního vchodu nebyly provedeny.
Informace o hospodaření Klubu rodičů bude vystaveno na školním webu. Paní Kleinová
informovala o rekapitulaci hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2007/2008:
- zůstatek z roku 2006/2007
- příjem
- celkem
- výdeje
- zůstatek k 30.8.2008

1 188,30Kč
68 484,50Kč
69 672,80Kč
67 217,70Kč
2 455,10Kč

Podrobné vyúčtování výdajů viz web školy. Na hospodaření dohlížejí tři kontroloři
hospodaření z řad rodičů.
5. připomínky, podněty a názory rodičů

paní Šromová – poukázala na přetrvávající kouření před školou a potřebu ochránit nekuřáky
před negativním vlivem, odpovídala ŘŠ – škola věnuje prevenci kouření velikou pozornost
(preventista, třídní učitelé i besedy s MP), za výchovu je především odpovědna rodina
paní Bednaříková – nabízí škole zajištění prohlídek s výkladem v Žateckém Pivovaru
paní Jermakovová – podnět pro vytvoření kroužku sebeobrany – ŘŠ odpověděla, pokud by
byl větší zájem ze strany žáků, pak je v silách školy zajistit
paní Vaníčková – požadovala konkrétní výčet kroužků – ŘŠ – informace bude podána dnes na
třídních schůzkách v podobě úplného seznamu
ing.Let – vrátil se ke kouření, je důležité odlišovat notorické kuřáky
paní Kleinová – vyzvala rodiče, aby doma nepotřebné inline brusle věnovali škole
pan Horyna – vyslovil požadavek, aby seznamy požadovaných pomůcek byly k dispozici
rodičům již v době prázdnin, kdy je zboží dostatek
Závěry:
• Podněty a připomínky předat vedení školy a hospodářským pracovníkům školy. Na
příštím jednání bude podána informace, jak s nimi bylo naloženo. – Kleinová, Hasil

Zapsal:
Mgr. Jaroslav Hasil,
člen Rady školy

Ověřil:
Ing. Jiří Jiřička,
člen Rady školy

