ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLINSKO, LEŽÁKŮ 1449, OKRES CHRUDIM
SE SÍDLEM LEŽÁKŮ 1449, 539 01 HLINSKO
1. zasedání školské rady ve školním roce 2019/2020
Datum:

28. 08.2019

Přítomni:

Monika Zahálková; Mgr. Jana Kavalírová
Květoslava Klinecká, Ludmila Hudcová
Bc. Martin Vtípil, DiS.

Nepřítomen: Bc. Věra Sokolová, omluvena
Hosté:

Mgr. Milada Konečná

PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Počet žáků ve školním roce 2019/2020
Zástupce ředitele školy, Mgr. Milada Konečná, seznámila školskou radu s počtem žáků
školy ve školním roce 2019/2020 a s personálním zajištěním činnosti školy.
Pro školní rok 2019/2020 bylo do 1. ročníku přijato:
a) Základní škola, Ležáků 1449
23 žáků;
b) Základní škola, Poličská 757
3 žáci.

2) Personální změny
a) Ve školním roce 2019/2020 byla nově přijata Mgr. Jaroslava Chmelařová – učitelství
pro 1. stupeň základní školy (nahradila Mgr. Danu Plíškovou). Ředitelem školy byla
stanovena třídní učitelkou 1. ročníku.
b) Dagmar Šallyová nastoupila ve školním roce 2019/2020 na zkrácený pracovní
úvazek – učitelství pro 2. stupeň, matematika (zástup za Mgr. Milenu Houfovou).
c) Na zástup za pracovní neschopnost budou přijaty:
- Olga Vokálová – vychovatelka školní družiny;
- Mgr. Zdeňka Netolická – asistentka pedagoga.

3) Realizované investiční akce
a) V průběhu hlavních prázdnin byla dokončena rekonstrukce dívčích sociálních
zařízení v 1. a 2. patře pavilonu učeben. V rámci investiční akce byla zřízena
v 1. patře bezbariérová toaleta a hygienická kabinka pro dívky.
b) V srpnu 2019 byla provedena výměna podlahové krytiny a výmalba kmenových tříd
I. A a II. A.
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c) V průběhu školního roku 2018/2019 byla zrealizována rekonstrukce odborné učebny
fyziky a chemie a v pavilonu učeben byl nově zřízen výtah zajišťující bezbariérový
přístup do jednotlivých kmenových tříd, odborných učeben a k bezbariérové toaletě
umístěné v pavilonu učeben.
d) V letošním školním roce bude od listopadu probíhat rekonstrukce odborné učebny
přírodopisu (v rámci realizace projektu budou vybudována nová pracovní místa
vybavená žákovskými mikroskopy a trvalými biologickými preparáty
určenými pro samostatnou badatelskou činnost žáků).
e) Záměrem vedení školy je do konce letošního kalendářního roku zrealizovat
rekonstrukci odborné učebny „Cvičná kuchyňka“ na dislokovaném pracovišti školy.

4) Návrh investičních akcí na kalendářní rok 2020
Školská rada projednala návrh požadavku investičních akcí pro kalendářní rok 2020.
Do návrhu investičních oprav pro rok 2020 bude zanesen požadavek na finanční
prostředky potřebné pro realizaci rekonstrukce chlapeckých sociálních zařízení
v 1. a 2. patře pavilonu učeben.

5) Vnitřní předpisy školy
Ředitel školy předložil školské radě prostřednictvím zástupce ředitele školy k projednání
a schválení následující dokumenty:
a) Školní řád (č. j. 004/2019)
b) Vnitřní řád školní družiny (č. j. 005/2019).
Vnitřní předpisy školy byly aktualizovány na základě doporučení České školní inspekce.
Školská rada výše uvedené vnitřní předpisy projednala a bez výhrad schválila.

6) Inspekční zpráva
Školská rada projednala dokument „Inspekční zpráva č. j. ČŠIE-755/19-E“, který byl
vypracován na základě inspekční činnosti, která proběhla na škole v termínu 24.,
27. – 29. 05. 2019.
Členové školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků připomínkovali
podnět uvedený v kapitole věnující se hodnocení podmínek vzdělávání „Možnost
k zamyšlení a diskusi přináší otázka využívání objektu v Poličské ulici, a to zejména
v souvislosti s nepříznivými podmínkami pro výuku tělesné výchovy (malý sálek
s žíněnkami a ribstoly) a nutností docházet do školní jídelny, přičemž hlavní budova má
vzhledem ke značnému úbytku tříd nadstandardní prostorové podmínky a ve svém areálu
vše, co žáci potřebují pro každodenní činnost“.
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Zákonní zástupci se s uvedeným podnětem neztotožňují a nesouhlasí s uvedeným
tvrzením, že budova školy v Poličské ulici neumožňuje vytvořit optimální podmínky
pro výchovně vzdělávací činnost žáků. Budova, včetně veškerého zázemí (přilehlá
školní zahrada, možnost příjezdu aut zajišťujících přepravu handicapovaných osob
přímo až ke vchodu do budovy školy, výtah), naopak žákům poskytuje klidné, podnětné
a nestresující prostředí, které je důležité pro individuální osobní rozvoj, osvojování
a upevňování vědomostí a dovedností stanovených školním vzdělávacím programem.
Bezbariérový přístup v rámci celé budovy umožňuje žákům využívat nejen kmenových
tříd, ale zároveň nově vybavených relaxačních místností, místnosti pro pohybové
aktivity žáků, dílen a cvičné kuchyně. V předchozích letech proběhla v rámci možností
školy úprava přilehlé školní zahrady, která je využívána pro různorodé aktivity žáků
v rámci projektových dnů, do kterých bývají zapojeny i jiné spolupracující organizace.
Průběžně dochází k modernizaci vybavení jednotlivých tříd. Zázemí budovy školy
v ulici Poličská tedy bezpochyby vytváří vhodné podmínky pro realizaci poslání školy.
Možnost využívat samostatnou budovu školy pro výchovu a vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami přináší bezesporu nespočet výhod.
Doporučení opírající se pouze o „nepříznivé podmínky pro výuku tělesné výchovy“
a „nutnost docházet do školní jídelny“ je dosti ploché, v úvahu nebyla vzata řada dalších
bezpochyby pozitivních aspektů, které budova dislokovaného pracoviště žáků poskytuje.
S výše uvedeným odůvodněním nesouhlasu s doporučením české školní inspekce se
ztotožňují i pedagogičtí pracovníci školy.
Zástupce řediteli školy dále konstatoval, že přesunutí tříd zřízených pro žáky podle
§ 16 odst. 9 školského zákona by vyžadovalo nemalé finanční prostředky na úpravu
stávajících prostor v hlavní budově školy.

Usnesení:

-

Přílohy:

3 (Průvodní dopis ČŠI, Inspekční zpráva, Protokol o kontrole)

V Hlinsku dne 28. 08. 2019

Zapsala: Květoslava Klinecká

……………………………………………..

Ověřil: Bc. Martin Vtípil, DiS.

……………………………………………..

Mgr. Jana Kavalírová

……………………………………………..

Monika Zahálková

……………………………………………..

Ludmila Hudcová

……………………………………………..
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