Zápis ze školské rady ze dne 14.6.2017
Zapsala: Hana Fabiánová
Přítomni: Mgr. V.Kopecký, M.Kubica, P.Čermák, Mgr. M.Nováková, Mgr. E.Drobná,
Mgr. H.Fabiánová, za Školní parlament A.Burdová a N.Erbenová
Program: 1) Požadavky žáků - Školní parlament
2) Schválení Školního řádu na rok 2017/2018
3) Informace ohledně úprav v ŠVP
4) Volby do školské rady, kandidáti za rodiče
5) Granty v letošním školním roce
6) Různé
ad 1) S požadavky žáků školy přišly zástupkyně Školního parlamentu.
a) Poděkování žáků za zrekonstruované záchody.
b) Stále nevyhovuje prostor v suterénu pavilónu E - šatny a hygienické zázemí pro
tělesnou výchovu. Pan Kopecký žákům vysvětlil, že zde bude nutná celková
rekonstrukce - ve špatném stavu jsou rozvody inženýrských sítí. 21.6.2017 se sejdou
zástupci školy i zřizovatele s projektantem. Možné je i spojení s celkovou
rekonstrukcí pavilonu A (šatny). Ve hře je i přístavba školy - navýšení kapacity o
několik tříd a zázemí pro učitele.
c) Na letošní léto byla plánovaná rekonstrukce pavilónu D - výměna stoupaček na
severní straně, topení, rekonstrukce kuchyňky. Projektová dokumentace byla dodána
se zpožděním, proto se akce letos neuskuteční. Místo toho bude probíhat
rekonstrukce WC u Scolarestu a na pavilónu G. Původně plánovaná přestavba na D
se odkládá na léto 2018.
d) Žáky požadovaná výmalba se uskuteční až po rekonstrukci (rozvody, internet,
topení). Ve 3.patře pavilónu D je potřeba spojit s výměnou podlahy na chodbě.
e) Rozvody internetové sítě jsou kapacitně nedostačující, vzniká potřeba náhrady
optickými kabely. Škola již má vypracovanou studii. Nemá veškeré finance na
realizaci, pouze na páteřní síť.
f) Žáci by rádi bazén ve škole nebo městě. Výstavbu bazénu plánují Milovice, Lysá se
bude možná podílet finančně. Potřeba bazénu v blízkosti školy nastává i se
znovuzavedením povinné výuky plavání (40 hod na 1.stupni). Pro školu to znamená
rozsáhlé organizační problémy - kapacita bazénů v okolí nestačí, dopravní
obslužnost je komplikovaná (plánovaná uzavírka nadjezdu).
g) žákům se dále nelíbí nedostatek papírových ručníků, apel pana Kopeckého na
dodržování hygienických pravidel - často ucpané odpady.
ad 2) Školní řád pro rok 2018/19 byl jednomyslně schválen
● upřesnil se bod ohledně používání mobilních telefonů ve škole
● přidal se bod ohledně povinnosti ped. i nepedagogických pracovníků ohledně
oddělení žáka vykazujícího akutní onemocnění
● doplněné pravidla vzájemných vztahů žáků se zaměstnanci školy
● byl přidán bod ohledně žáků-cizinců, kteří nemají trvalý pobyt na území ČŘ
● byla upravena terminologie
ad 3) Mgr. Drobná informuje o nutnosti překlopení ŠVP do INSPIS. Úpravy probíhají v rámci

jednotlivých předmětů.
● Vyučující odpovědní za jednotlivé předměty spolupracují na úpravách výstupů pro
dané předměty, tj. podílejí se přímo na tvořbě ŠVP.
● plánované spuštění nové verze je září 2017
ad 4) Volby do Školské rady - kandidáti za rodiče budou vyvěšeni koncem srpna, zatím jsou
2
kandidáti - p.Kubica a p.Čermák.
ad 5) Škola má v letošním školním roce několik grantů.
a) Šablony MŠMT - čerpáme na DVPP, školního asistenta, poloviční úvazek
speciálního pedagoga.
b) Společná praxe - ověřování čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti (ta
se týká našich žáků)
c) Škoda Auto - podpora polytechnického vzdělávání
d) Škola pro všechny - pedagogickou intervenci potřebným žákům poskytovali studenti
PF UK katedry speciální pedagogiky, studium koordinátora inkluze
e) Vyhoření učitelů
f) Ovoce a zelenina do škol - od 1.9. i na II.st., stejný závoz 1x v týdnu jako dosud na
I.st.
g) Mléko do škol - od 1.9. i na II. st., dobrovolně z automatu, bližší informace ve
Zpravodaji
h) Spolupráce v grantu Partnerství s úřadem práce - nabídka pracovních pozic vrátný údržbář, uklízečka, asistentka
ad 6) - Mgr. Nováková informuje o plošném testování žáků 8. a 9. ročníků z předmětů
Tělesná
výchova a Výchova ke zdraví.
- Ve spolupráci se SCIO proběhlo testování školního klimatu, výsledky budou součástí
výroční zprávy a budou vyvěšeny na webu školy.
Mgr. Nováková informuje o závěrech ČŠI, která navštívila naší školu. Cílem byla
kontrola dokumentace vedené podle vyhlášky č.27. Kontrola nenašla pochybení a
vše je bez závad.
- Povedlo se realizovat ochranu vstupu neohlášených osob do prostoru školy. U
hlavního vchodu a vchodu od Scolarestu je vrátný. Ostatní vstupy jsou chráněny
“koulí” na dveřích. Dořešen bude vstup u tělocvičen, dohotoven čipový systém.
- Malování na litolské straně podchodu - realizace ve dnech 20.-22.6.2017. Velký
zájem žáků.

