USTAVUJÍCÍ SCHŮZKA ŠKOLSKÉ RADY 2015 - 2018
Místo konání: ředitelna ZŠ Vojnovičova, 23. února 2015, 17 hodin
Přítomni: Mgr. L. Marková, Mgr. L. Krejčová, Ing. J. Mach, L. Mareček, Ing. T. Nováková
Omluven: Mgr. D. Daduč
Host: Mgr. J. Linhartová, ředitelka školy
Zapisovatelkou jednání byla ustanovena Mgr. Lucie Marková.
Program:
1. Představení členů ŠR, volba předsedy, seznámení s jednacím řádem a jeho schválení.
2. Seznámení s činností ŠR pro období let 2015 – 2018. / četnost schůzek, formy
komunikace členů ŠR, předávání informací, podnětů, schvalování ŠVP, výroční
zprávy, školního a klasifikačního řádu /
3. Seznámení ŘŠ s koncepcí a strategií rozvoje školy v období 2015 – 2018 a profilaci
školy. V současné době řeší žádost o trvalé povolení speciálních tříd pro žáky
zdravotně postižené a znevýhodněné a podporu tříd pro žáky s talentem a nadáním
v běžných třídách. Na tuto profilaci chceme navázat modifikací ŠVP a rozšířením
počtu speciálních pedagogů v rámci profesního růstu a rozšíření kvalifikace
pedagogických pracovníků, kteří zahájili studium speciální pedagogiky.
4. ŘŠ informovala ŠR o problémech s havarijním stavem budovy a veškerou činností,
které za dobu od r. 2008, kdy je ve funkci ŘŠ podnikla. Zřizovatel projekt na Úspory
energií ZŠ Vojnovičova několikrát nepodpořil. Havarijní stav hlavní budovy stále
přetrvává, jedná se o okna, plášť a střechu pavilónové budovy a chybí nám tělocvična
a sportovní víceúčelové hřiště, jehož projekt má zřizovatel připravený od r. 2006.
5. ŘŠ seznámila členy ŠR o naplněnosti školy. V současné době je celková kapacita
školy 592 míst bez žáků z přípravných ročníků. ŘŠ požádala o navýšení o 8 žáků.
Důvodem žádosti je možnost přijmout v průběhu roku žáka, který nemá možnost se
díky svému postižení vzdělávat v jiné škole v ÚL. Problematiku zápisu a nepřijetí
zřizovatel bude pro příští rok řešit určením nových spádových obvodů. Problémem,
který trápí rodiče, ŘŠ i ředitelky MŠ v době zápisů je, že není známo, zda se na škole
bude či nebude otevírat pro další školní rok přípravná třída. Pokud by to bylo možné,
je potřeba aby zřizovatel školy tuto situaci projednal s KÚ ÚK, který vydává povolení.
6. ŘŠ seznámila ŠR s problémem financování stravování pro zaměstnance školy, kteří se
ve školní výdejně stravují jako cizí strávníci, protože jídlo dovážíme z jiné ZŠ.
V loňském roce požádala ŘŠ zřizovatele o navýšení rozpočtu, aby cena jídla pro
zaměstnance byla v podobné výši jako pro zaměstnance jiných škol zřizovaných
statutárním městem. Pokud se rozpočet školy o tuto částku nenavýší, bude ŘŠ
s pomocí ŠR rozporovat.
7. ŘŠ informovala ŠR o spolupráci s OS Vojnovičova, které škole postupně pomohlo
dovybavit všechny třídy interaktivními tabulemi, zakoupilo stravovací systém, který
chceme rozšířit ještě o docházkový systém pro žáky. Také pomohlo s dovybavením

nových prvků na budované školní hřiště, které chceme, aby sloužilo jako tělocvična
v přírodě nejen pro žáky školy, ale i školských zařízení.
8. ŘŠ informovala ŠR o krocích, které podniká při řešení zabezpečení školy. Do března
2015 chce ŘŠ vybudovat novou recepci s novým zvonkem s kamerou. Pro všechny
návštěvy bude fungovat jen jeden vchod u recepce. Ráda by využila pro financování
tohoto zabezpečení finanční prostředky z vyhlášeného rozvojového programu MŠMT.
9. ŘŠ informovala ŠR o personálním zabezpečení. Na škole je v současné době 84
zaměstnanců. RŠ se podařilo z dotačních programů z úřadu práce posílit tým
provozních zaměstnanců školy. Jedná se o pozice - domovník, recepční, uklízečka a
pomocná síla v kuchyni.
10. ŘŠ seznámila ŠR s plánovanými akcemi na školní rok 2014 – 2015. V letošním roce
nás čeká druhý lyžařský kurz, výjezdy všech tříd na ozdravné pobyty, ples pro rodiče
vycházejících žáků, výjezd na jazykový pobyt do Anglie, celoškolní projektový DEN
ZDRAVÍ a tradiční sobotní komunitní akce Bukovský červánek. Některé akce a
kroužky byly z personálních a bezpečnostních důvodů zrušeny.
11. ŘŠ informovala ŠR o zapojení do projektu ZDRAVÁ STRAVA DO ŠKOL, dále o
zřízení nové školní kantýny, jako pilotního projektu.
12. ŘŠ informovala ŠR o dobře fungujícím školním žákovském sněmu, školních novinách
a žákovském vysílání školního rozhlasu, školním klubu a dalších akcích školy. Škola
má v současné době tyto značka: Komunitní škola, Ekoškola, Rodiče vítáni, Škola
spolupracující s Mensou, Virtuální škola a snaží se získat značku Zdravá škola.

Usnesení:
ŠR zvolila za předsedu pana Luboše Marečka.
ŠR vzala na vědomí a schválila jednací řád.
ŠR se seznámila se strategií a koncepcí školy na období 2015 – 2018.
ŠR stanovila termín další schůzky na poslední týden v srpnu 2015. Operativní schůzky budou
svolány dle potřeby přes e-mail skolskarada@zsvojnovicova.cz.
ŘŠ rozešle všem jmenovaným členům ŠR zápis ze zahajovacího zasedání
Zapsala Mgr. Lucie Marková

