ŠKOLSKÁ RADA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání školské rady
Termín:
Přítomní členové rady:

26. listopadu 2014 v 18:00
Jitka Langová, Hana Šeráková, Barbara Sůsová , Iva Vrchotková,
Petr Nádvorník, Jan Dörrer, Petr Horňáček, Petra Jedličková, Jana
De Merlier, Markéta Mayerová, Iztok Toplak
Omluvení členové rady: Ingrid Hejkalová
Host:
Ing. Iva Fischerová – ředitelka školy
________________________________________________________________________
Program:
1) Projednání Výroční zprávy za školní rok 2013-2014
Školská rada se seznámila s Výroční zprávou za školní rok 2013-2014 a konstatuje, že úroveň
ZŠ a MŠ Dolní Břežany je celkově dobrá, a to jak v oblasti personálního obsazení, tak i
v oblasti vybavení školy. Současně ŠR oceňuje kvalitní provedení Výroční zprávy a vyslovila
pochvalu ředitelce školy a pracovníkům, kteří se na vypracování Výroční zprávy podíleli. Byly
projednány podněty přítomných k Výroční zprávě.
Hlasování schválení o Výroční zprávy:
pro
11
hlasů
zdrželi se hlasování 0
hlasů
proti
0
hlasů
2) Výstavba nového pavilonu
Školská rada se dotázala na stav výstavby nového pavilonu. Ředitelka školy Ing. Iva Fišerová
seznámila ŠR s průběhem přestavby, kdy dodavatelem přestavby je spol. PKS a stavba byla
předána dne 16.9.2014, kdy již aktuálně byly zahájeny práce.
Ředitelka školy odpověděla v diskuzi na dotazy ŠR týkající se hluku, kdy hlučnější a prašné
práce na stavbě byly naplánovány do chladného zimního období, kdy se v učebnách méně
větrá a výuka tak bude díky novým kvalitním oknům narušena v této oblasti jen minimálně.
V teplejších měsících pak budou probíhat dokončovací práce v interiérech, které se výuky na
naší škole téměř nedotknou.
Stavba bude probíhat po celý školní rok a dle průběhu je možná i varianta, kdy může dojít ke
zkrácení školního roku s využitím výuky v rámci školy v přírodě v červnu 2015 pro všechny
žáky naší školy.
Celá výstavba a přestavba naší školy bude probíhat ve dvou etapách:
I. Etapa: Výstavba nové školní budovy a jídelny – stavba zahájena 16. 9. 2014 s dokončením
podzim 2015
II. Etapa: Výstavba pavilonu odborných učeben - zatím není schváleno potřebné financování,
kdy další informace budou k dispozici v únoru 2015.
Školská rada vyslovila ředitelce školy poděkování za kvalitní přípravu a načasování průběhu I.
etapy přestavby naší školy s ohledem na potřeby žáků a učitelů naší školy.
3) Informace o učitelské konferenci „Život je věda“
Ředitelka školy Ing. Iva Fischerová seznámila ŠR s průběhem učitelské konference pořádané
ve spolupráci s partnerskou školou Sunny Canadian International School, která proběhla na
naší škole dne 6. 11. 2014 a byla zaměřená na prezentaci badatelských metod výuky na
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základní škole a směřování dalšího rozvoje základního školství v regionu. Konference se
účastnilo 40 učitelů fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.
Na konferenci přednášeli nejenom učitelé, ale i prostor k prezentaci dostali i bývalí žáci naší
školy.
ŠR vyjádřila podporu nejenom této aktivitě, ale i dalším akcím podobného typu.
4) Navázání spolupráce Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i.
Školská rada se seznámila s navázáním spolupráce s Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. v rámci
projektu HiLASE v Dolních Břežanech. Spolupráce v počáteční fázi bude jednoznačným
přínosem pro žáky naší školy, kdy budou mít možnost exkurzí na pracoviště Fyzikálního ústavu
AV ČR, dále budou pořádány pro žáky naší školy přednášky spojené s experimenty a pokusy,
kdy je i cílem podpora zájmu žáků o uplatnění ve vědeckých oborech a tedy i o budoucí
uplatnění v rámci projektu HiLASE.
Školská rada takovouto spolupráci vítá a podporuje návaznost výuky na praxi.
5) Akce „Listopad ve znamení 25 let svobody!!!
Ředitelka školy seznámila ŠR s akcí u příležitosti 25. výročí událostí roku 1989, kdy v týdnu od
10. listopadu do 14. listopadu na škole fungovalo i rozhlasové studio. Redakční skupiny,
vytvořené z žákyň a žáků 8. a 9. tříd, si připravily příspěvky věnované cenzuře za bývalého
režimu, Chartě 77 a 17. listopadu. Listopad ve znamení výročí 25 let svobody završilo
divadelní představení „Byly jsme tam taky“.
6) Diskuse a různé
a)
Ředitelka školy informovala Školskou radu o personálních změnách ve vedení MŠ od
ledna 2015
b)

Školská rada doporučuje, aby naše škola posilovala ve větším rozsahu rozvoj
komunikačních dovedností žáků naší školy např. v podobě dalších žákovských
vysílání, prezentací, divadelních představení a i žákovských výukových programů,
zejména pak pro žáky II. stupně, kdy je potřeba komunikační dovednosti našich
žáků posilovat nad rámec běžné výuky pro jejich další uplatnění v životě.

c)

Ředitelka školy informovala Školskou radu, že žáci 1. až 4. ročníků se budou účastnit
divadelního představní UDIV – Úžasné divadlo fyziky.

7) Další zasedání Školské rady
Další zasedání Školské rady proběhne na jaře 2015, termín bude upřesněn v dostatečném
předstihu.

Zapsal: Petr Horňáček
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