Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
ze dne 1. 4. 2009 18.00 hodin
Úvod:
Prezentace:
Na zasedání Rady školy se dostavili všichni členové:
Petr Kopecký, František Blažek, Pavla Strnadová, Olga Škanderová, Iva Bláhová a Zdeňka
Kubálková
K jednání byl po souhlasu všech zúčastněných přizván ředitel školy ZŠ Bedřicha Hrozného
Mgr. Karel Špecián.
Zapisovatelem byla určena Zdeňka Kubálková.
Program zasedání:
Strategie řízení rozvoje ZŠ B. Hrozného
Hospodaření ZŠ v roce 2008
Investiční činnost do roku 2010
Diskuze
Určení termínu příštího zasedání Rady školy
1/ Strategie řízení rozvoje ZŠ B. Hrozného
zhodnocena navržená Strategie řízení a rozvoje ZŠ B. Hrozného v Lysé n. L. pro období 2009
– 20014, předně bylo projednáno:
- otázka rozšířené výuky jazyků, výuka druhého cizího jazyka od 6. ročníku,
problematika zajištění kvalifikované vyučující cizích jazyků
- důraz i na etickou a mravní stránku ve výchově žáků
- snaha o stabilizaci učitelského sboru, motivace vyučujících setrvávat na této škole,
možnosti spolupráce s ostatními subjekty
- zhodnoceny silné a slabé stránky koncepce chodu školy. Zejména probrány rizikové
faktory jako nezájem zákonných zástupců některých žáků, závislost na míře podpory
ze strany zřizovatele, nedostatek finančních prostředků
- systém postupných kroků k vytvoření školy s individuálním přístupem k jednotlivým
žákům ve spolupráci s rodinou, pedagogicko-psychologickými pracovníky (poruchy
učení a chování) spolupráce s veřejností (výstavy, sportovní akce)
- vize grantů pro skupiny žáků a pedagogy, uveden velký problém s požadavkem
finanční spoluúčasti na projektech
- poradenské centrum pro žáky a rodiče ve spolupráci s pracovníkem z pedagogickopsychologické poradny
- možnost provozování odborných seminářů a lektorské činnosti
- prevence syndromu profesního vyhoření u vyučujících
- podpora sebehodnocení
- hodnocení výsledků vzdělávání pomocí cizích subjektů (SCIO)
- ochrana dat – školní matrika – evidování dat do PC
- řízení školy: ředitel, 2 zástupkyně, poradkyně
- zdroje financování školy
- podrobně rozebrány požadavky na technicko-didaktickou úroveň učebních pomůcek,
interiérové vybavení běžných učeben, nutnost rekonstrukce a dovybavení jednotlivých
odborných učeben, absence vyhovující tělocvičny

-

2–

2/ Hospodaření ZŠ v roce 2008
- prezentace HV roku 2008 – zisk
- zdůraznění nezbytných nákladových položek (pronájem tělocvičny z důvodu absence
vlastních prostorů)
- vlastní výnosové položky jako pronájem střechy pro vysílač VODAFONE
- zdůraznění potřeby investovat zisk z roku 2008 do dovybavení učeben, kde je
nevyhovující nábytek pro žáky, nutnost rozvodů internetu v budově I. stupně ZŠ apod.
5/ Investice od r. 2010 – dlouhodobý výhled
- k nejpotřebnějším investicím patří rekonstrukce střechy na budově II. stupně ZŠ,
okapy, opravy střechy a terasy na budově ZŠ I. stupně atd.
Závěr: Vedle krátké diskuze byl určen předběžný termín dalšího zasedání rady školy
– 14. 10. 2009 v 18.00 ve sborovně budovy II. stupně ZŠ.
V Lysé nad Labem dne 1. 4. 2009
Zapsala: Zdeňka Kubálková

