Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Milín

Konané dne: 5. 2. 2018 v učebně ZŠ Milín
Přítomni: Karel Křížek, Vladimír Vojáček, Renata Křížková, Jana Pižlová, Martina Štiplová,
Jaroslava Humlová, Veronika Slivková, Zdeněk Háse, Ivana Vopěnková
Omluveni: --Svolává: předseda - Karel Křížek
Hosté: Hana Sladovníková - zástupkyně ředitele
Pavel Kopecký - ředitel ZŠ
Program:
1. Školní vzdělávací program
2. Rozbor odpadních vod
3. Informace, novinky - diskuse
4. Závěr

1) Školní vzdělávací program (ŠVP)
Byla představena změna ve ŠVP (Příloha č. 1) z důvodu přijetí nové žákyně do deváté třídy.
Jmenovaná na předchozí škole absolvovala výuku dvou cizích jazyků - angličtiny a ruského jazyka. V
naší škole mají žáci deváté třídy ve výuce angličtinu a němčinu. Do ŠVP byl zapracován dodatek, kdy
žákyně bude ruský jazyk absolvovat individuálně v době výuky ruštiny v osmé třídě.
Změna školního vzdělávacího programu byla vzata na vědomí a projednána.

2) Rozbor odpadních vod
Školská rada (v návaznosti na jednání obecní rady, vedení školy, pedagogické rady, důvěrníků SRZŠ)
byla informována o proběhlých rozborech odpadních vod zaměřených na užívání drog a návykových
látek. Rozbory byly uskutečněny dva, s časovým odstupem. P. ředitel poskytl výklad a komentář
k výsledkům rozborů na základě vyhodnocení odborníků. Škola již zajistila dotazníkové šetření mezi
dětmi ohledně užívání omamných a návykových látek. Výsledky byly prezentovány. Zástupci ZŠ
přednesli Plán primární prevence se zařazením nových možností. Školská rada projednala možnosti
financování. SRZŠ na svém jednání schválilo příspěvek na další preventivní programy. Diskutovalo se
zapojení rodičů s dětmi. Navrženy byly zážitkové programy cílené na děti - financování obcí.
ŠR vznesla požadavek na ZŠ na sestavení cenového plánu zajištěných preventivních programů
obecně negativních jevů (nejen drog).

3) Informace, novinky - diskuse
ZŠ Milín měla k 1. 9. 2017 stav žáků 231. Počet k 31. 1. 2018 je stále 231 žáků. V lednu t.r. proběhl
tzv. Zápis nanečisto. Cílem je prevence před nezralostí dětí před nástupem do 1. třídy. K zápisu se
dostavilo 27 předškoláčků (ze 36 celkem). Nastoupí cca 27-28, u ostatních děti se předpokládá
odklad. Z 9. třídy naopak odchází 20 žáků. ZŠ Milín tedy stále zaznamenává nárůst počtu žáků.
S otázkou na dvě třídy prvňáčků od září t.r. zazněla informace o principech financování školy i o
předběžných změnách ve způsobu výpočtu státní dotace škole.
Dotaz na fungování inkluze - spokojenost se vzájemnou spoluprací jak ze strany rodičů, tak na straně
učitelů i vedení ZŠ. Individuální přístup. Maximálně využity nabízené možnosti.
Otázka realizace nového prostoru pro školní klub - probíhá .
Informace o novém kotli, rekuperaci - začátek stavebních prací v 6/2018, začne se tělocvičnou.
Potvrzeno 5 dní ředitelského volna na poslední školní týden z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a
zaměstnanců.
Půdní přístavba - zatím není k dispozici info o dotaci - v časové ose lze předejít výběrovým řízením.
Work-outové hřiště - dotaz na možnost využití části zahrady školní družiny, informace o dotaci,
spolupráce s dětmi a veřejností.
Příměstské tábory - poděkování za loňskou spolupráci jak v zajištění prostoru konání, tak
personálním obsazením. Dotaz na letošní možnosti - z důvodu stavebních prací v ZŠ možnost využití
zázemí ŠD (?)
MAS Podbrdsko - socializační činnosti, spolupráce v oblasti prevence negativních jevů (příbramská
Farní charita).

4) Závěr
Další zasedání školské rady svolá dle aktuální potřeby opět předseda p. Karel Křížek.

Zapsala: Ivana Vopěnková

Ověřovatel zápisu: Renata Křížková

