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 27. května 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: R.Antoš – jednání poslaneckého klubu, Ing. J.Fuchs – mimo republiku,
M.Kleinová – služebně mimo Most, L.Pivničková – studijní volno, E. Podroužková –
služebně mimo
Přizvaní: Mgr. D.Šolarová – ř.š., Mgr. L.Svobodová – zřš
Program jednání:
1. kontrola splnění závěrů z minulého jednání
Mgr. Hasil provedl kontrolu usnesení.
- slibovaná dohledová služba - zatím neuskutečněno, do školy dochází preventistka MP
Most paní I.Kozlová, jednu hodinu týdně pracuje s dětmi ve třídě ( v současnosti na
prvním stupni ), jednu hodinu týdně hovoří s žáky, kteří mají výchovné problémy
v místnosti IC
- vedení školy přijalo Doplněk ke školnímu řádu z zabezpečení vchodových dveří ve
snaze zabránit či eliminovat průnik nežádoucích osob do budovy školy při neomezení
provozu školy a možnost návštěv rodičů
- ostatní úkoly jsou průběžně plněny
2. hodnocení výchovně vzdělávací práce za školní rok 2007/2008
- úspěchy žáků ve školním roce 2007/2008 předložila Mgr. L.Svobodová, zř. –
podrobněji o sportovních soutěžích a vědomostních soutěžích najdete v tabulce:
- celkové zhodnocení školního roku bude provedeno na závěrečné pedagogické radě
v červnu 2008, bude součástí Výroční zprávy
- ředitelka školy informovala, že absence paní Štěpánkové je dlouhodobá, suplování je
zajištěno učiteli školy, kteří provedou i závěrečnou klasifikaci
- volitelné předměty bude škola žákům nabízet v průběhu měsíce června
- společně s GIS zpracují žáci v příštím školním roce naučnou stezku sídlištní školou
- škola v přírodě – informace, že první stupeň může vyjet na podzim, zájem je však
malý
- červen – návštěva z partnerského holandského Meppelu, informace o připravenosti,
ubytování v rodinách a zpětná výměna žáků
- sponzorské dary v loňském roce činily 13000,-, žádosti o sponzorství adresované
velkým podnikům na území města Mostu a Litvínova vyzněly naprázdno, žádná firma
neposkytla dosud žádný dar škole

-

-

stávka 9.června 2008 – dosud potenciální stávkující nevznesli svoje požadavky,
ředitelka školy informovala o platech ve školství, výši příspěvků na činnost a celkové
neutěšené situaci ve financování škol
podala informaci o naplněnosti školy na školní rok 2008/2009 – budou otevřeny tři
první třídy a třída přípravná

3. postup stavebně rekonstrukčních prací
- prověrky bezpečnosti práce poukázaly na přetrvávající závady na loni rekonstruované
školní kuchyni
- nerovná, nenavazující podlaha – byla součástí reklamace, znovu se bude rekonstruovat
- na podlaze zůstává voda
- ve větší míře a na více místech prosakuje dlažbou do skladových prostor
- probíhají jednání se zřizovatelem – pan Antoš přislíbil pomoc
4. připomínky, podněty a názory rodičů
- paní Šromová – drogy ve škole, co může udělat škola, co rodiče, aby eliminovali
výskyt a zajistili účinnou prevenci, odpověděla Mgr.Šolarová – všímat si svých dětí,
věnovat jim čas, umět pochválit, škola spolupracuje se střediskem výchovné péče
DYÁDOU, kam jsou problémoví žáci umisťováni na pobyt, s odborem sociálních věcí
Magistrátu a MP Most – na bázi prevence i řešení, Mgr. Hasil – dosud byl prokázán
mimo budovu školy našemu žáku jeden případ prodeje drogy spojené s konzumací
mimo budovu školy, před vyučováním a jeden případ konzumace alkoholu před
vyučováním – řešila MP na oznámení občana
- přihlášky na SŠ – odpovídal Mgr. Hasil – všichni žáci byli přijati ke studiu, výrazný
nárůst zájmu o gymnázium, řemeslné obory jsou v zájmu podniků a HK – poskytují
studijní bonusy a přispívají na potřeby při studiu
- zda bude stávka, paní Šromová – ř.š. odpověděla neurčitě, dosud se na ní nikdo ze
stávkujících se svými představami neobrátil
- paní Ritterová – obsazení pátých tříd a migrace žáků – je řešeno s rodiči, je v zájmu
dítěte, aby navštěvovalo školu v místě bydliště a nejezdilo přes celé město
- paní Vaníčková – zda budou dětí mít šanci na ŠD – Mgr. Šolarová odpověděla kladně,
škola zvažuje o otevření dalšího oddělení ŠD
- pan Jiřička – Zelená firma – nabídl možnost zpětného odběru drobného elektroodpadu,
logo, certifikát – nabídka spolupráce, bylo kvitováno, pan Jiřička ve věci bude
spolupracovat s paní Svobodovou

Zapsal:
Mgr. Jaroslav Hasil,
člen Rady školy

Ověřil:
Jiří Jiřička,
člen Rady školy

