Školská rada Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Zápis ze zasedání školské rady dne 28. května 2013
Školská rada se sešla dne28. května 2013. Závěrečné zasedání letošního školního roku bylo
svoláno místopředsedkyní školské rady Mgr. Lenkou Jelínkovou. Jako hosté byli přizváni
ředitel školy PaedDr. Josef Brabec a zástupkyně školy Mgr. Lenka Hrubá. Novým členem
školské rady se stal pan Kubíček, jenž vystřídal p. Sommera, jehož dcera ukončila povinnou
školní docházku. Pan Kubíček se v řádných volbách stal dalším kandidátem na člena školské
rady z řad rodičů a s tímto souhlasil.
Program jednání:
Program:
1. Předpokládaný stav žáků budoucích 1. tříd ve školním roce 2013/2014 - ředitel školy
2. Změny umístění učeben a školních družin v souvislosti s nárůstem stavu žáků na 1. stupni ředitel školy
3. Následné vzdělávaní žáků současných 9. ročníků - výchovná poradkyně
4. DT Osika - obsazenost pro prázdniny 2013 - zástupkyně školy
5. DT Osika - technické zázemí - ředitel školy
6. Plánované opravy budovy školy v průběhu letních prázdnin - ředitel školy
7. Ostatní
ad. 1)
Ředitel školy informoval školskou radu o předpokládaném navýšení počtu žáků k 1. 9. 2013.
Budou otevřeny dvě 1. třídy, letošní 5. ročník díky příchozím žákům bude rozdělen na dvě
paralelní třídy. Současná maximální kapacita školy je 350 žáků. Ke snížení kapacity školy
došlo v důsledku přestavby školní výdejny – v místech bývalých tří oddělení družiny a
jazykové učebny.

ad. 2)
Bude zřízena druhá učebna pro žáky 1. ročníku z bývalého oddělení družiny. Oddělení
družiny bude přestěhováno do třetího poschodí. Již jedno oddělení družiny v letošním roce
funguje. Bude zde uvolněna učebna pro výuku jazyků, která bude přemístěna do druhého

poschodí. Dále bude družině poskytnuta místnost knihovny a ručních prací. Ty budou
přestěhovány do náhradních prostor a během prázdnin prostory připraveny pro dvě
oddělení družiny.
Dále bude škola vybavena dalšími interaktivními tabulemi, dataprojektory a počítači díky
projektu Peníze EU školám.
ad. 3)
Výchovná poradkyně školy Mgr. Lenka Jelínková seznámila členy školské rady s dalším
umístěním žáků 9. ročníků. Ze školy odchází celkem 33 žáků – všichni žáci vychází z 9.
ročníků. Na střední školy s maturitou odchází 24 žáků (gymnázia – 6, SEŠ – 3, ostatní 15), tj.
73 %, na střední odborná učiliště 9 žáků, tj. 27 %. Žádní žáci nepřestupují na osmileté
gymnázium.

ad. 4)
Zástupkyně školy Mgr. Lenka Hrubá seznámila radu školy se současným stavem přípravy DT
Osika. Byly předány přihlášky 53 dětem (na základě hygienických vyhlášek je maximální
kapacita 55 dětí), platby průběžně dochází na účet SRPDŠ. Personální obsazení tábora je již
zajištěno a v přípravné fázi je i program pro děti.

ad. 5)
Ředitel školy informoval o nezbytných opravách letního tábora Osika – opravy žlabů, okapů
zadní části budovy, pořízení nového krytu okapové jámy (litinový byl v zimním období
zcizen), nátěry chatek a drobné opravy. Byly vypsány celkem 4 brigády, prozatím se nikdo
z rodičů žáků nepřihlásil. Byl navržen nový postup, přímo oslovit rodiče žáků účastnících se
dětského letního tábora – zajistí zástupkyně školy. Hlavní brigáda proběhne 11. 7. 2013, kdy
budou stavěny stany pro účastníky tábora.

ad. 6)
během hlavních prázdnin v budově školy proběhnou následující úpravy:
úprava avizované kapacity školy (přestěhování družiny, jazykové učebny, knihovny)
modernizace učebny chemie – fyzika
modernizace počítačové učebny 2

ad.7)
Nabídnuta pomoc s přípravou DT Osika panem beranem a panem Kubíčkem.

Závěr:
Školská rada schvaluje:
úpravy v budově školy týkající se zvýšeného počtu žáků.

Dne 28. května 2013

Zapsala:

………………………………

Předsedkyně školské rady: ........………………………….

Mgr. Lenka Jelínková

Mgr. Jarmila Kulhavá

