Zápis z jednání HV SRPDŠ dne 19. 11. 2015 ve sborovně Základní školy Bělá pod Bezdězem
I. Zahájení a přivítání přítomných – M. Novák, předseda.
II. Informace ŘŠ:
1. Výměna oken Tyršova 20 – akce připravená zřizovatelem školy, velké komplikace v přípravě
i v realizaci, škola musela improvizovat a přijímat rychlá operativní opatření, aby se akce
mohla uskutečnit, aby byla zajištěna bezpečnost žáků i pracovníků školy. V roce 2016 by měla
být realizována druhá fáze výměny oken – okna směrem ke kostelu sv. Václava.
2. Významné opravy v budově ŠD byly provedeny o hlavních prázdninách, zlepšeny hygienické
podmínky – odstraněny nedostatky z kontroly KHS (opraven plášť budovy, provedeny úpravy
WC, opravy zázemí výdejny stravy, výměna podlahových krytin a zpevnění podlah, nátěry
dřevěných stěn atd.
3. Na konci školního roku 2014/2015 se snížil počet žáků v 2. ročníku, proto musela být jedna
třídy (II. C) rozdělena do zbývajících tříd. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků, důvody pro
spojení byly ekonomické.
4. Ukončeny úspěšné projekty hrazené z prostředků EU:
-

V technice je budoucnost (NTM Praha).

-

Cestou přírodovědných předmětů napříč Středočeským krajem (KÚ a SPŠ MB).

-

Využíváme ICT ve výuce.

-

Zkusme podnikat – ve spolupráci s LAG (mikroregion Podralsko).

5. Další větší projekty, do nichž je zapojena škola:
-

Školní mléko.

-

Ovoce do škol.

-

Zdravá pětka – o zdravé výživě pro 1. – 5. ročník.

6. Významné akce září až listopad:
o

Výměnný pobyt žáků školy ve Švýcarsku – 19 žáků.

o

Dopravní výchova na Dopravním hřišti v MB.

o

Vzdělávací akce a návštěvy výstav ve spolupráci s MKZ Bělá p. B. a Muzeem
Podbezdězí.

o

Divadelní představení v MD MB – návštěvy představení v průběhu školního vyučování
a také pokračuje činnost Klubu mladého diváka ŠD (určeno pro žáky mladšího školního
věku, garant Marie Mlejnková) a Klubu mladého diváka (určeno pro žáky staršího
školního věku, garant Mgr. Zuzana Kleinová) – Městské divadlo MB. KMD bude
organizován i v příštím školním roce.

o

Sportovní soutěže, ve kterých žáci reprezentují školu – Máchův pohár v malé kopané
v Kravařích (1. místo), Okresní kolo ve stolním tenisu v Dolním Bousově – 1. místo.

o

Sběr papíru – sebráno celkem v obou školních budovách 11 340 kg v hodnotě 22 680
Kč, z toho Máchova 9 708,5 kg, Tyršova 1 631,5 kg.

Zápis z jednání HV SRPDŠ dne 19. 11. 2015 ve sborovně Základní školy Bělá pod Bezdězem
Probíhají soutěže Pythagoriáda, Eurorébus, Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém

o

jazyce, Astronomická olympiáda, Přírodovědný klokan, Matematická olympiáda,
Zeměpisná olympiáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, atd.
Projekt Delfín Plavání 2. a 3. ročník – uskuteční se po Novém roce v novém Městském

o

bazénu Mladá Boleslav (od února), náklady na plavání hradí stát (výuka) a zřizovatel
školy (doprava a nájem bazénu) = významná prevence – bělské městské koupaliště.
Vycházející žáci: Edukart Mladá Boleslav – výstava studijních oborů VC Škoda Auto

o

Na Karmeli MB – 15. 10. 2015. Dny otevřených dveří ve středních školách.
Zajištěno fotografování žáků, firma Václav Vopat, Mn. Hradiště. V 19. 11. a 20. 11.

o

2015. Informace byla předána do rodin, uveřejněna na webu školy a na nástěnkách ve
škole.
7. Volby do školské rady: 10. 11. 2015 vypršel termín pro podání návrhů, volí se dva zástupci
zákonných zástupců žáků a dva zástupci pedagogů. Volby proběhnou 24. 11. 2015 v budově
školy Máchova 1110, 26. 11. 2015 v budově školy Tyršova 20. Zřizovatel školy jmenuje dva
členy ŠR 7. 12. 2015. Seznam nových členů školské rady bude zveřejněn 8. 12. 2015.
Informace na informačních tabulích u obou školních budov a na webu školy
8. Vánoce:
o

Vyučování v prosinci končí v úterý 22. 12. 2015 a začíná v pondělí 4. 01. 2016.

9. Informace o organizaci školního roku: Informační leták – obdržel každý žák školy na začátku
září, v ŽK, na webu školy. Webové stránky školy: www.zsbela.cz – jsou pravidelně
aktualizovány, veškeré informace pro rodiče žáků školy, kalendář akcí, uskutečněné akce …
10. Školská rada projedná VZ za rok 2014/2015 a projedná rozpočet školy na rok 2016 na svém
jednání 25. 11. 2015.
11. LVK pro žáky 8. ročníku se uskuteční v Dolním Dvoře v Krkonoších (penzion Morava) 10.
01. 2016 (Ne) – 15. 01. 2016 (Pá) – počet přihlášených účastníků z osmého ročníku 29.
Z prostředků SRPDŠ bude poskytnut příspěvek na dopravu ve výši 5 000,00 Kč.
12. Pokud se žáci přihlásili do ŠK, je nutné, aby do kroužků docházeli pravidelně. Odhlásit je
možné v pololetí. Neúčast je třeba řádně písemně omlouvat.
13. Škola řeší ve spolupráci s odbornými a kompetentními pracovišti závažné problémové chování
některých žáků. Činnost školní psycholožky – práce s třídními kolektivy, práce s jednotlivci.
14. Náprava řeči, ambulantní náprava specifických poruch učení: 4 učitelky zdejší školy poskytují
prevenci řečové výchovy, 5 učitelek vede nápravu specifických poruch učení. Kritická situace
v 1. ročníku: ½ žáků má logopedickou vadu. Aktivita Mgr. Z. Kleinové – klinická logopedka
provedla vyšetření žáků, jejichž rodiče dali k vyšetření souhlas, přímo ve škole.
15. Ve škole pracují 4 asistentky pedagogů, které se věnují 6 žákům (ve dvou třídách jsou dva
žáci), z nich mají 4 žáci poruchu chování.
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16. Příští TS: 19. 04. 2016 (4. – 9. ročník, 16:00 hodin), 21. 04. 2016 (1. – 3. ročník, 15:00 hodin).
HV SRPDŠ se uskuteční 14. 04. 2016 (Čt).
III. Další program:

1. Příspěvek SRPDŠ pro školní rok 2015/2016 navržen ve výši minimálně 100 Kč –
schváleno jednohlasně.
2. Žádosti o příspěvky na činnost:


Žádost gymnastického kroužku – účast na soutěži AŠSK v Třebíči: schválena
část úhrady 2 088,- Kč na dopravu a ubytování pro republikové finále soutěže
(12 hlasů pro, 2 hlasy zdržel se, 0 proti).



Žádost školy o příspěvek na LVK 2016 ve výši 5 000,- Kč (schváleno
jednohlasně).

V Bělé pod Bezdězem 20. 11. 2015
Zapsala Dagmar Femiaková

