ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
Datum: 2. června 2016
Přítomni: Mgr. Jiří Šebesta, Bc. Aleš Pavelka (oba za pedagogické pracovníky školy), Mgr.
Karel Krupa, Mgr. Břetislav Orlík (za zástupce zřizovatele), p. Renata Lešková (bez omluvy se
nedostavila), p. Denisa Horváthová (omluvena pro pracovní neschopnost)
Program jednání:
1. Školská rada se seznámila s připravenou rekonstrukcí na pracovišti Gebauerova – výměna
oken a podlah. Z tohoto důvodu stanoven konec vyučování ve školním roce 2015/2016 na 24.
6. 2016. Na další dny školního roku stanovila ředitelka školy ředitelské volno (27. – 30. 6.
2016). Pravděpodobně bude nový školní rok zahájen o 4 dny později (opět řešeno ředitelským
volnem). Rekonstrukce by měla být ukončena do poloviny října.
2. Školská rada se seznámila s úpravou ŠVP pro ZV platnou od 1. 9. 2016 v souvislosti
s novelou školského zákona – formální změny dané změnou RVP (úprava učebního plánu na
1. i 2. stupni, 1. stupeň - počet povinné časové dotace na český jazyk se snižuje z 35 na 33
hodin, 2. stupeň – povinná časová dotace na cizí jazyk).
Řešení v rámci ŠVP školy:
a) na 1. stupni se využijí „volné“ 2 hodiny z povinné dotace českého jazyka na výuku Estetické
výchovy. Ta se totiž dlouhodobě osvědčila k upevňování vědomostí žáků, navíc škola chce
sjednotit ŠVP pro obě pracoviště na jednotné ŠVP s rozšířenou výukou Estetické výchovy,
který byla doposud vyučována pouze jen v některých třídách.
b) na 2. stupni zvažuje škola zařadit jako druhý cizí jazyk kromě Německého jazyka také Ruský
jazyk z toho důvodu, že Německý jazyk je po předchozích zkušenostech pro naše žáky náročný,
Ruský jazyk by dle předpokladů školy měl být pro žáky srozumitelnější. Finální verze této
úpravy bude vytvořena během letních prázdnin a předložena Školské radě k projednání na
následující schůzce v září 2016.
c) Do ŠVP bude doplněna kapitola o vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i
žáků mimořádně nadaných, a to opět v souvislosti se změnami zákona.
Školská rada s úpravami souhlasí.
3. Školská rada vzala na vědomí, že ve školním roce 2016/2017 zůstává na odloučeném
pracovišti Ibsenova jedna třída, která bude zřízena pro žáky se zdravotním postižením (8., 9.

ročník). Žáci s LMP ostatních ročníků budou do běžných tříd vřazováni maximálně do počtu 5
žáků. Učí se dle ŠVP s úpravou pro LMP nebo podle vypracovaného IVP.
4. Školská rada se zabývala aktuální situací ve školské radě. Pravděpodobně proběhnou
doplňující volby do školské rady – volba zástupců rodičů. Paní Lešková totiž avizovala, že
z důvodu stěhování budou od září příštího školního roku chodit její děti na jinou školu. Sama
p. Lešková již funkci vykonávat nadále nechce.
5. Školská rada se seznámila se zapojením školy do projektů:
a) Infrastruktura základních škol – podáno v součinnosti se zřizovatelem školy, v současné
době rozpracován, nutno podat do února 2017. Projekt je zaměřen na stavební úpravy a opravy,
bezbariérovost, bezpečnost, kompetence k učení – nákup ICT techniky, nábytku.
b) Projekt ve spolupráci s SMO s názvem „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava“ – zaměřen na posílení škol odbornými pracovníky (psychology, spec. pedagogy).
Bude realizován nejspíše od příštího školního roku.
c) Projekt „Grammy“ – realizován ve spolupráci se vzdělávacím zařízením KVIC. Nachází se
ve stádiu schvalovacího řízení, zaměřen na materiální vybavení, spolupráci s rodiči,
volnočasové aktivity a doučování žáků.
6. Školská rada se seznámila se závěry inspekční zprávy ze dne 18. 3. 2016.
7. Školská rada se seznámila s hospodařením školy.

V Ostravě dne 2. června 2016
Předseda školské rady

