Zápis z 3. zasedání Školské rady ZŠ Josefa Bublíka v Bánově dne 24. 4.
2010
Přítomni: členové školské rady – Mgr. Martina Pavlíčková - předsedkyně
Ing. Marie Fremlová
Mgr. Jarmila Kolková
Mgr. Jana Herberková
Vlaďka Polanská
Lenka Švestková
Antonín Malý
Omluveni: Martina Wampulová, Luděk Vavrys
Zasedání školské rady zahájila a řídila předsedkyně Mgr. Martina Pavlíčková.
Byl přítomen ředitel školy Mgr. Jiří Suchý.
Program jednání:
1/ Zpráva o hospodaření za minulý rok a rozpočtu na rok 2010
Ředitel školy seznámil přítomné se zprávou o hospodaření za minulý rok.
výdej
2 595 291,86
920 902,28
10 090,00
3 526 284,14

Rozdíl
-188 081,74
189 231,61
0,00
1 149,87

MŠMT

11 495 120,00 11 495 120,00

0,00

Celkem

15 022 554,01 15 021 404,14

1 149,87

Obec Bánov
Ostatní
Nadace

Příjem
2 407 210,12
1 110 133,89
10 090,00
3 527 434,01

Rozpočet od zřizovatele na provoz školy pro rok 2010 byl schválen ve
výši 2 500 000 Kč.
2/ Koncepční záměry rozvoje školy
Ředitel školy seznámil členy ŠR s koncepčními záměry školy:
- bude provedena rekonstrukce sociálních zařízení v I. patře
- uskuteční se zateplení budovy školy
- budou přebudovány dva kabinety – fyzika, přírodopis
- na I. stupni se budou dělat nové podlahy
- bude zprovozněna žákovská knihovna
3/ KRPŠ
Během školního roku zaniklo sdružení SRPŠ a vzniklo nové sdružení, které nese
název KRPŠ – Klub rodičů a přátel školy. Na třídních schůzkách v měsíci lednu se schvaloval
předseda, zástupce a hospodář sdružení. Předsedkyní sdružení se stala Mgr. Romana
Munsterová, její zástupce Petra Kočendová a hospodářka Iva Hanyšová. Díky tomuto

sdružení byly letos uskutečněny dvě velmi úspěšné akce – Ples školy, Miss poupě. Informace
o sdružení, o akcích či hospodaření jsou vyvěšeny na webových stránkách základní školy.
4/ Různé
a) Ředitel školy informoval, že ve školním roce 2010/2011 klesne počet žáků. Bude jedna
třetí třída a jedna šestá třída. Do první třídy nastoupí pouze 15 dětí, 7 dětí má odklad.
b) Projekt EU peníze školám
Díky tomuto projektu, jenž potrvá dva roky, škola, která správně vyplní žádost, získá
300 000 Kč + 4 300 Kč na každého žáka. Poté co bude vyhlášena výzva, je možné
žádost podat. Peníze z projektu lze uplatnit pouze ve třech oblastech: individualizace
vzdělávání, inovace vzdělávání a vzdělávání pedagogických pracovníků. Je možné se
zaměřit na: čtenářskou a informační gramotnost, cizý jazyky, využívání ICT,
matematickou a finanční gramotnost. Pro výše jmenované tři oblasti musí být splněny
určité požadavky - odučené hodiny - výukové materiály - certifikáty školení.
c) Kroužek pro mimořádně nadané děti vede Mgr. Vlastimil Ondra. Kroužek navštěvuje 8
žáků, řeší problémové úkoly, rébusy, hádanky, atd.
d) Mimořádně nadaný žák M. Balouch, žák 9. A třídy, se v letošním školním roce
zúčastnil několika okresních a krajských kol olympiád
e) SCIO testy – proběhly v devátých třídách v měsíci listopadu, víc jak ½ dosáhla více než
50 %, nejúspěšnějším žákem byl Martin Balouch z 9. A
f) Proběhne testování žáků 3. třídy - SCIO – M, Č, AJ, klíčové kompetence
g) MAPA školy – žáci, rodiče a pedagogové vyplňovali dotazníky, čeká se na výsledek
h) Klesl počet obědů – zaměstnanců, ředitel školy informoval o odchodu kuchařky ve ŠJ.
Vzhledem k menšímu počtu zaměstnanců ve školní jídelně mají žáci posunuty odchody
na oběd. Žáci, kteří spěchají na autobus, mají přednost v řadě.
i) Obědy pro veřejnost - zmapovat??
j) Mgr. Jana Herberková seznámila s průběhem lyžařského výcviku. Byla velmi
spokojená.
k) Byla zakoupena nová interaktivní tabule, která je upevněna ve třetí třídě.
l) Místostarostka Ing. Marie Fremlová seznámila členy rady s nabídkou barev fasády
školy.
m) Příští zasedání rady proběhne na konci měsíce srpna 20110. Termín upřesní
předsedkyně rady.

V Bánově dne 15. 4. 2010
Zapsala: Martina Pavlíčková

Martina Pavlíčková
předsedkyně ŠR

