Školská rada Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Zápis ze zasedání školské rady dne 6. června 2017
Školská rada se sešla dne 6. června 2017
Přítomni byli: Předseda Jaroslav Beran, MgA. Langerová Sabina, Mgr. Dagmar Tupá, Ing. Hana
Rusová, Mgr. Pavel David. Jako host byl přizván Ing. Luděk Možíš. Valerie Babická byla předem
omluvena z rodinných důvodů.
Program jednání:
1. Úvod
2. Zpráva o volbách a výsledcích na volební období 2017 - 2020.
3. Personální obsazení školy a aprobace vyučujících
4. Přijímací řízení do víceletého GVN a na střední školy
5. Rekonstrukce a opravy
6. Přípravy na školní rok 2017/2018
7. Různé
ad. 2)
Přítomní byli seznámeni s novými členy ŠR. Za vyučující to jsou: Mgr. Licehamrová
Simona. a Mgr. Zajícová Yvona. Za zástupce rodičů to jsou paní Léblová Marta a pan Píša Zdeněk.
ad. 3)
Po MD se vrací Mgr. Eva Vondrková. Dále nastupuje nový kolega s aprobací Tv a VkZ
Mgr.Tomáš Buček. Momentálně se řeší nástup na pracovní pozici uklízeč(-e)ky.
ad. 4) Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016 / 2017
Čtyřleté obory:
Ve školním roce 2016 / 2017 základní povinnou školní docházku ukončí 28 žáků z 9. ročníku.
Přehled rozmístění žáků 9. ročníků dle typu školy:
a) střední školy s maturitou 16 žáků (gymnázia – 1, SOŠ – 15), tj. 57,14 %
b) střední odborná učiliště 12 žáků, tj. 42,86 %.
Šestiletá gymnázia:
Ze 7. ročníku byly 2 žákyně přijaty na prestižní Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích obor
bilingvní studium (studium předmětů v cizím jazyce). Celkový počet přijatých žáků z celého
Jihočeského kraje byl 22.
Osmiletá gymnázia:
Z 5. ročníků bylo 6 žáků přijato na osmileté gymnázium v Jindřichově Hradci. V novém prvním ročníku
gymnázia budou tvořit 20% ze všech nově přijatých žáků.

ad. 5)
V letošním roce nebyly přiděleny finance na další fázi oprav oken a fasád na naší
škole. Je třeba opakovat žádost na město.
ad. 6)
Ve školním roce 2017/2018 nastoupí do prvních tříd celkem 33 dětí, což je určitý
propad oproti minulým letům. Problém se jeví jak ve spádových oblastech, tak ve velkém
nárůstu odkladů.
ad. 7)
Již poněkolikáté se řeší nedostatek financí školy na vysoké poplatky městu za
pronájmy sportovišť. Bylo zjištěno, že v některých dalších městech je otázka jednodušší, neboť
poplatky pro školy jsou pouze symbolické.
Závěr:
Školská rada schválila: Personální změny ve školské radě pro období 2017- 2020

Dne 6. 6. 2017

Zapsala: ………………………………………………….
Ing. Hana Rusová

Předseda školské rady: ……………………………………………..
Jaroslav Beran

