ŠKOLSKÁ RADA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání školské rady
Termín:
Přítomní členové rady:

29. 11. 2016
Hana Šeráková, Iva Vrchotková, Petr Nádvorník, Ingrid Hejkalová, Jan Dörrer,
Petra Jedličková, Jana De Merlier, Markéta Mayerová, Iztok Toplak, Jitka
Langová
Omluvení členové rady:
Sůsová Barbara, Horňáček Petr
Host:
Iva Fischerová – ředitelka školy
________________________________________________________________________
1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2015/2016
Členům Školské rady byla Výroční zpráva zaslána již s pozvánkou na zasedání. Paní ředitelka Iva
Fischerová v souvislosti s výroční zprávou podtrhla profil vesnické školy, byť v moderním pojetí a
s vysokým počtem žáků – nicméně bez anonymity velkých měst a sídlišť a vyjádřila speciální dík
zástupkyni Pavle Nádvorníkové za přínos při vypracování zprávy. Členové školské rady neměli k Výroční
zprávě 2015/ 2016 žádné připomínky.
Výroční zpráva 2015/2016 byla schválena jednomyslně počtem 10 hlasů všech přítomných členů Školské
rady.
2. Projednání a schválení změn a dodatků ve školním řádu
Ředitelka školy seznámila členy Rady s drobnými úpravami ve školním řádu následujícího znění – školní
řád je závazný pro všechny žáky i zákonné zástupce, žáci jsou povinni seznámit se s ním a sledovat
informace, zacházet hospodárně s pomůckami. Umístění kol, koloběžek a dalších prostředků se povoluje
pouze do stojanů před hlavní budovou (pořízení na náklady Sdružení rodičů), další úložné místo na tzv.
boardy pod schodištěm v budově školy. U absence nad 25% výuky rozhoduje ředitel o absolvování tzv.
doklasifikačních zkoušek. Škola doporučuje do školy nenosit mobily, tablety a další drahá elektronická
zařízení. Případnou zodpovědnost za jejich ztrátu nese pouze v případě, že budou umístěny
v uzamykatelné skříňce v přízemí budovy.
Školní řád s uvedenými změnami byl schválen jednomyslně počtem 10 hlasů.
Následně proběhla mezi přítomnými debaty o užívání mobilních telefonů žáky v době vyučování –
členové vesměs vyjádřili názor, že mobilní telefony do vyučování nepatří, žáci by je měli nechávat
vypnuty, ideálně ve skříňkách v šatnách.
Další dokumenty beze změn.
3. Informace o partnerství se základní školou ve slovinské Lublani
Člen Školské rady Iztok Toplak informoval přítomné o možnosti partnerské spolupráce mezi naší základní
školou a základní školou Bežigrad ve Slovinsku. Škola má přibližně stejný počet žáků, má uzavřené již
jedno partnerství, které se orientuje na žáky prvního stupně, cílem je tedy soustředit se na žáky
druhostupňové, ovšem nejen na ně. Proběhla diskuse na dané téma, s následujícími závěry : v primární
fázi projektu se nebude přistupovat rovnou k tzv. výměnným pobytům ( tuto aktivitu je třeba mít právně
i legislativně ošetřenou, doporučuje se zmapovat ochotu zúčastnit se výměny a aktivně na ní
participovat mezi rodiči žáků a rovněž napřed celý projekt vhodným způsobem nastartovat ). Vedení
školy, které samo již nemá potřebné kapacity aktivně se věnovat projektu, provede průzkum mezi
pedagogy, pokusí se najít konkrétní učitele a ti se stanou členy tzv. podpůrného týmu. Podpůrný tým
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budou dále tvořit členové Školské rady a eventuálně další osoby, orientující se v této oblasti. Prvotní
aktivity vedoucí ke vzájemné spolupráci mezi výše uvedenými školami budou probíhat formou
internetových workshopů, mailové komunikace, komunikace přes SKYPE a formou společných projektů.
Tato forma vzájemné kooperace bude směřovat ke vzájemnému poznávání žáků, vzestupu zájmu o
partnerskou školu i ke vzniku konkrétních přátelství. Uvedené aktivity mohou časem vyústit ve vzájemné
setkávání žáků, zprvu formou organizovaného zájezdu, následně i organizací výše zmíněných výměnných
pobytů.
4. Diskuse a různé
V rámci diskuse navrhla Petra Jedličková větší zapojení hudebních nástrojů v hodinách hudební výchovy
- pokusit se najít cestu, jak zajistit klavírní doprovod i při hodinách HV na druhém stupni.
Další zasedání Školské rady proběhne počátkem roku 2017 a v důsledku faktu, že stávajícímu složení
rady končí funkční období mu budou mu předcházet volby do rady z řad rodičů. Další třetinu budou
tvořit nově jmenovaní pedagogičtí pracovníci a další třetinu zástupci obce.

V Dolních Břežanech 12. 12. 2016 zapsala
Jitka Langová
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