1. zasedání školské rady 25. 4. 2022 v novém volebním období

Přítomni: Ing. Pavel Šubr

Hosté: Mgr. Miroslava Brychtová

Mgr. Lidmila Grohová
Mgr. Štěpánka Beránková
Mgr. Kristýna Finková
Zlata Fofová
Pavel Janák
Program:
1. Úvod, představení členů školské rady, legislativní ukotvení a kompetence ŠR (ŘŠ)
2. Volba předsedy ŠR – poté se nový předseda ujme řízení jednání
3. Jednací řád školské rady – schválení
4. Informace o zápisu do prvních tříd (ŘŠ)
5. Informace o aktivitách školy (ŘŠ)
6. Schvalování dodatku ke školnímu řádu
7. Diskuze, náměty, připomínky

1. Schůzku zahájila paní ředitelka Mgr. M. Brychtová, která přivítala všechny členy školské
rady a následně jednotlivé členy představila. Poté paní ředitelka požádala o rozšíření programu
jednání o bod č. 6 – schvalování dodatku č. 2 školního řádu (hodnocení žáků – cizinců). Členská
rada má nové složení – zřizovatele školy zastupuje pan starosta a K. Finková, za zástupce rodičů
byli zvoleni Z. Fofová a P. Janák, za pedagogický sbor L. Grohová a Š. Beránková.
2. Následovala volba předsedy ŠR. Jednohlasně byl zvolen pan starosta P. Šubr. Poté se pan
starosta ujal slova a řídil další diskuzi, zapisovatelkou byla jmenována K. Finková.

Hlasování: pro

6

proti 0

zdržel se 0

3. Pan starosta přítomným představil jednací řád. Hovořil o tom, že ve výjimečných případech
může ŠR jednat online. Pan starosta zdůraznil, že školská rada se schází dvakrát ročně,
předběžně již byla naplánována schůzka na poslední týden v srpnu. Jednací řád byl schválen.
Hlasování: pro

6

proti 0

zdržel se 0

4. Pan starosta poté předal slovo paní ředitelce M. Brychtové, která přítomným sdělila
informace týkající se zápisu dětí do prvních tříd. Uvedla, že 9. 6. bude probíhat ještě zápis dětí
z Ukrajiny.
ŠR vzala informaci na vědomí.
5. Dále paní ředitelka seznámila všechny přítomné s různými školními aktivitami a akcemi.
Škola je zapojena do několika projektů – doučování žáků, bourání bariér III., podpora
společného vzdělávání v pedagogické praxi, primární prevence, s Vexem moderně a zábavně
– robotické stavebnice. Další novinkou je smlouva o výpůjčce na tzv. mobilní učebnu (z
projektu IKAR má škola k dispozici 20 notebooků s dotykovým displejem).
Akce školy - v letošním školním roce proběhl lyžařský výcvik v 7. třídách. Žáci 2. a 3. tříd
jezdili na plavání, žáci 4. třídy se plaveckého výcviku zúčastní v červnu. Do konce školního
roku ještě proběhne sportovní kurz organizovaný pro žáky 8. tříd a turistický kurz pro 9.
ročníky, tradiční pasování čtenářů. 10. 6. se uskuteční zábavné odpoledne pro budoucí
prvňáčky.
Škola se také podílí na programu oslav 300. výroční povýšení Bělohradu na městečko. Při této
příležitosti proběhne den otevřených dveří školy. Paní ředitelka přítomné dále informovala o
dětech z Ukrajiny, v současné době navštěvuje školu celkem 34 ukrajinských dětí.
Pan starosta upozornil přítomné na zvyšování cen, proto nabídl možnost zvýšení příspěvků pro
školu ze strany města.
ŠR vzala informaci na vědomí.
6. Schvalování dodatku č. 2 ke školnímu řádu, který se týká hodnocení žáků – cizinců.

Hlasování: pro

6

proti 0

zdržel se 0

7. V rámci diskuze mluvil pan starosta o plánované rekonstrukci školní kuchyně. Přítomné
seznámil s některými novinkami týkající se SOU. Od příštího školního roku dojde k přesunu
části učeben SŠ gastronomie a služeb Nová Paka do budovy bělohradského učiliště. Tato SŠ
bude provozovat i halu, je zatím v plánu, že v Bělohradě bude probíhat teoretická výuka, na
praxi budou učni dojíždět do Nové Paky.
ŠR vzala informaci na vědomí.
Přílohy zápisu: 1. jednací řád školské rady
2. dodatek č. 2 školního řádu
Zapsala Kristýna Finková
Schválil: Pavel Šubr

