Zápis z jednání školské rady při Základní škole a mateřské škole
Na Daliborce Hořice, Žižkova 866
Datum: 6. června 2018
Přítomni jednání:
Členové školské rady: Miloslava Černá, Mgr. Petra Sirotková, DiS., Mgr. Lada Štěpánková,
Bc. Jana Bouzková
Omluveni: Ing. Tomáš Štayr, Mgr. Šárka Válková
Vedení školy:
Mgr. Jan Sezima - ředitel školy
Program:
1)

Uvedení nových členů školské rady do funkce na funkční období 2018-2021

2)

Schválení předloženého jednacího řádu školské rady – schválen jednohlasně 4/4

3)

Volba předsedy školské rady na funkční období 2018-2021 – navržena Bc. Jana Bouzková –
schválena jednohlasně 4/4

4)

Seznámení členů školské rady se současným stavem ve škole – ředitel školy Mgr. Jan
Sezima:
-

Informace o stavu žáků k 31.5.2018: MŠ 53 (2 děti individuální vzdělávání – lesní
školka), ZŠ 257 žáků, počet pedagogických pracovníků 27 (ZŠ,MŠ,ŠD), přepočtených
24,25 (včetně 0,35 asistent pedagoga)

-

Seznámení členů školské rad se ŠVP, školním řádem a výroční zprávou (vše na webu
školy www.nadaliborce.cz)

-

Mateřská škola:

Technické zajištění: O hlavních prázdninách proběhne rekonstrukce zahrady v předpokládané výši cca
200.000,- Kč – hradí zřizovatel
Personální zajištění: Od září o 1 učitelku MŠ více (5) – efektivnější výuka – dle normativu stále 4,1
zaměstnanců. Od 1.2.2018 zajišťuje vedení MŠ Bc. Lenka Sochorová, DiS. – vedoucí učitelka
-

Základní škola

Technické zajištění: V budoucnosti je nutná rekonstrukce toalet v severním křídle budovy dle projektové
dokumentace a vysoutěžené ceny za cca 1,5 mil. Kč. Rovněž je nevyhnutelná výměna oken a výplní
otvorů školy – současná okna nejen netěsní a způsobují tak velké ztráty tepla, ale jsou velmi nebezpečná
(vyvracejí se, sama se otevírají apod. V zastupitelstvu se projednávala možnost do budoucna budovu školy
napojit na městskou kotelnu, kterou provozuje Městská energetická společnost Hořice v nákladu cca
500.000,- Kč z investic města – čeká se pouze až doslouží školní kotelna (stáří cca 20 let).

Výhledově rekonstrukce školního hřiště – učebna v přírodě, environmentální centrum s prvky
alternativního vzdělávání + rekonstrukce dílen.

Personální zajištění: K 1.9.2018 odchází 3 pedagogičtí zaměstnanci do starobního důchodu dohodou.
Vzhledem k navýšení počtu tříd probíhá konkurz na 2 učitele/učitelky 1. stupně, 1 učitele/učitelku 2.
stupně a asistentku pedagoga na úvazek 0,7. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 18 osob, ukončené
bude k 15.6.2018.
5)

Zápis do mateřské školy

Všichni zájemci o předškolní vzdělávání na naší MŠ byli uspokojeni – do 1. tříd odešlo 22 dětí, ke
vzdělávání do MŠ bylo od 1.9.2018 zapsáno 22 dětí (4 přespolní + 1 individuální vzdělávání). Z toho
6 dvouletých.
6)

Zápis do základní školy

Všichni zájemci o základní vzdělávání na naší ZŠ byli uspokojeni, k zápisu se dostavilo celkem 43
dětí, z toho 8 z nich byl povolen odklad školní docházky a 1 u dítěte rodiče stáhli žádost o přijetí
z důvodu změny bydliště. Přijato bylo tedy celkem 34 žáků (17 + 17).

Zapsala: Bc. Jana Bouzková

V Hořicích dne 6.6.2018

