Školská rada Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121
Zápis ze zasedání školské rady dne 14. června 2016
Přítomni byli všichni členové školské rady: Valerie Babická, Mgr. Dagmar Tupá, Jaroslav
Beran, MgA. Langerová Sabina, Ing. Hana Rusová, Mgr. Pavel David. Jako host byl přizván
Ing. Luděk Možíš.
Program schůze
1, plán prázdninové rekonstrukce
2, personální změny učitel. sboru
3, plán na školní rok 2016/17
4, různé
5, diskuse

Ad 1)
Ředitel školy informoval o plánu rekonstrukcí školy v období nadcházejících prázdnin.
Tzn. výměny oken, okapů na vnitřní straně budovy, rekonstrukce fasády.
Výměně počítačových rozvodů na 2. stupni.
Z důvodu renovačních prací ředitel školy vyhlásil na 30.června den ředitelského volna, s tím,
že výroční vysvědčení bude žákům předáno 29.června.

Ad 2)
Dále byla rada seznámena s personální změnou vyučujících na škole. Odcházejí Mgr.
Dvořáková, Mgr. Léblová a Mgr.Křiklánová Z mateřské dovolené se vrací Mgr. Frišová.

Ad 3)
V příštím školním roce 54 dětí by mělo nastoupit do 1. ročniku, dojde ke spojení budoucího
9. ročníku.Celkově by školu mělo navštěvovat okolo 350 žáků.
Byl přednesen záměr zúčastnit se projektu MŠMT pro 1. stupeň třetí hodina TV navíc.

Ad 4)
Radě byl předložen seznam výsledků přijímacího řízení ve školním roce 2015-16.

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015 / 2016
Ve školním roce 2015 / 2016 základní povinnou školní docházku ukončí 31 žáků z 9. ročníků.
Přehled rozmístění žáků 9. ročníků dle typu školy:
a) střední školy s maturitou 19 žáků (gymnázia – 3, SOŠ – 16), tj. 61,29 %
b) střední odborná učiliště 12 žáků, tj. 38,71 %.
Z 5. ročníku přestupují 3 žáci na osmileté gymnázium v Jindřichově Hradci.

Přehled rozmístění žáků 9. ročníků dle oborů
Obor

maturitní

Gymnázium

3 žáci

Strojní obory

1 žák

Stavební obory

5 žáků

Ekonomické obory

2 žáci

Cestovní ruch

2 žáci

Zdravotnictví

1 žák

Zemědělské obory

2 žáci

Předškolní pedagogika

1 žák

učilištní

2 žáci

4 žáci (kuchař-číšník, cukrář)

3 žáci

Ekologie a živ. prostředí

1 žák

Informační technologie

1 žák

Kominík

1 žák

Truhlář

1 žák

Elektrikář - silnoproud

1 žák

Vedení školy se též rozhodlo odvézt automat s občerstvením.
Do řídícího výboru MAS za rodiče žáků školy nastupuje Mgr. Monika Hrdinová.
Ad 5)
Volná diskuze.
V závěrečné řeči předseda rady schválil postupy a kroky vedoucí k zlepšujícímu se stavu naší
školy a popřál vyučujícím a personálu školy pěkné prázdniny.

Zapsal Mgr. Pavel David

