Zápis ze zasedání Rady školy ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
ze dne 14. 10. 2009 18.00 hodin
Úvod:
Prezence:
Na zasedání rady školy se dostavili členové:
Petr Kopecký, František Blažek, Pavla Strnadová, Olga Škanderová, Zdeňka Kubálková.
Iva Bláhová předem omluvena.
K jednání nebyl nikdo přizván.
Zapisovatelem byla určena Zdeňka Kubálková.
Program zasedání:
1/ Schválení programu
2/ Program zasedání Rady školy:
a/ Hodnocení žáků
b/ Školní vzdělávací program
c/ Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného
d/ Program proti šikanování
e/ Dodatek školního řádu
f/ Návrh rozpočtu školy
3/ Diskuze, návrh termínu příštího zasedání rady školy
1/ Schválení programu
Program rady školy včetně všech bodů ke schválení či jednání byl všemi hlasy zúčastněných
členů schválen.
2/ Program zasedání rady školy
a/ Hodnocení žáků:
Byl přečten návrh ke schválení. Zmíněna změna čl. 6. Krátké objasnění obsahové náplně
„Hodnocení žáků“, poté jednomyslně schváleno včetně navrhované změny čl. 6.
b/ Školní vzdělávací program
Zmíněna průběžná aktualizace ŠVP dle RVP Výzkumného ústavu pedagogického, který byl
vytvořen před zhruba třemi lety. S tímto dokumentem se průběžně pracuje dle zákonů ČR
v návaznosti na potřeby výuky. Rada školy nemá připomínek ke školnímu vzdělávacímu
programu.
c/ Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného
Výroční zpráva hodnocena jako kvalitně zpracovaný dokument, který je vypovídající svým
obsahem pro širokou veřejnost. Radou školy byla Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného schválena
jednomyslně.
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d/ Program proti šikanování
Diskuze o programu proti šikanování, poté schválen jednomyslně. Rada Školy doporučila
Minimální preventivní program (MPP) pro všechny ročníky ZŠ. Diskuze o MPP – jednoznačně určen jako vhodný a velice důležitý. Zmíněny problémy vztahů mezi žáky, rodiči a
školou, nutnost prevence nežádoucích jevů chování žáků, možnosti řešení. Diskuze o
problémech financování tohoto nezbytného programu. Vznesen příslib Rady Rodičů na
příspěvek ve formě zaplacení MPP pro všechny tři deváté třídy ve školním roce 2009/2010.
Dále dohodnuto, že ZŠ B. Hrozného zažádá na Město Lysá nad Labem o příspěvek na
profinancování MPP pro maximální počet tříd.
e/ Dodatek školního řádu
Diskuze o obsahu dokumentu. Dodatek školního řádu schválen jednomyslně.
f/ Návrh rozpočtu školy 2010
Diskuze o jednotlivých bodech. Zástupci města informovali o omezených finančních
prostředcích města. Naopak kladen důraz na nezbytnost profinancování všech bodů návrhu
rozpočtu školy na rok 2010 ze strany zástupců školy i rodičů. Návrh rozpočtu byl schválen
všemi hlasy přítomných členů.
3/ Diskuze, návrh dalšího termínu Rady Školy
Pokračovalo se volnou diskuzí, zejména nezbytnost investic města do rekonstrukce budov ZŠ
B. Hrozného I. i II. stupeň (střecha, okna, zázemí šaten, sprcha na II. stupni, tělocvična atd.).
Volná diskuze na téma pohybové aktivity žáků v Lysé nad Labem v souvislosti s nedostatkem
vhodných prostor vnitřních i venkovních. Podotknuto, že je škoda, že město nemůže
investovat do technicky odpovídajícího prostředí budov včetně zázemí škol I. a II. stupně ZŠ.
Škola nemá možnost zajistit žákům výuku tělesné výchovy ve vlastních odpovídajících
prostorách.
Zmíněny vynikající znalosti cizích jazyků u žáků, a to i přes nedostatek vyučujících
s odpovídající kvalifikací. Zmíněna spolupráce rady rodičů školy ve všech možných oblastech
dofinancování chybějících finančních prostředků na kvalitní a moderní vyučovací pomůcky
(interaktivní tabule, CD přehrávače a TV pro doplňkové výukové programy), zázemí školy
(kuchyňka), příspěvek na financování Minimálního preventivního programu (prevence
závislostí, mezilidské vztahy, slušné chování). Zástupci rodičů přislíbili maximální pomoc při
řešení naznačených problémů školy.
V Lysé nad Labem dne 14. 10. 2009

Zapsala: Zdeňka Kubálková

