Zápis
z jednání Školské rady při Základní škole Rousínov, okres Vyškov
ze dne 31. října 2012
konaného v budově ZŠ, Habrovanská 3, Rousínov

Přítomni: Ing. Petr Boba, Ing. Ludmila Chromá Ph.D., Mgr. Markéta Sekaninová,
Mgr. Jana Švejnohová, Mgr. Jan Vykydal, Ing. Eliška Škrobová
Zapisovatel: Ludmila Chromá
Program - návrh:
1. Zahájení
2. Výroční zpráva ZŠ za rok 2011/2012
3. Různé
1.Zahájení
2. Projednání Výroční zprávy ZŠ za rok 2011/2012
Školské radě byla předložena výroční zpráva mailem předsedkyni , ve formátu pdf dne
2.10.2012. Tato obsahovala plno chyb, překlepů, neúplných vět a nesmyslných vět. Zpráva
s vyznačenými připomínkami byla předána řediteli ZŠ a 8.10. byla školské radě předložena
znovu. I po této úpravě se vyskytovaly ve zprávě chyby, hl. překlepy.
Dále se ŠR shodla na následujících úpravách:
- Kontrola tabulek s počty žáků ve škole v jednotlivých rocích – nesouhlasí s VZ
2010/2011
- Kdo jsou neakreditovaní učitelé, nebo co učí
- Lze uvádět učitele, kteří v daný rok působili na škole? Ještě v r. 2008/9 bylo, na www
uvedeno je.
- Ví škola o tom, že se žák dostal na SŠ? Je zpětná vazba?
- Jak škola pracuje s údaji ve VZ? – zpracování trendů a komentáře (přijímání žáků na
sš, obory, počty neprospívajících, vývoj dys- poruch, úspěchy školy apod.).
Např. oproti roku 2010/2011 je pokles žáků přijatých na maturitní obory o cca 30%, je
znám důvod? Není uváděno, zda a kolik žáků opouští školu v nižších ročnících odchodem
na jiné ZŠ – matematické a hudební (ZŠ Nádražní Vyškov), jazykové (ZŠ Tyršova),
sportovní (ZŠ Purkyňova Vyškov, ZŠ v Brně), aj.
- Formální úpravy a přehlednost: zarovnání dokumentu do bloku, úprava tabulek,
vysvětlení zkratek, příp. omezení používání zkratek, aby bylo srozumitelné laiceké
veřejnosti
Obecně: ŠR požaduje příští výroční zprávu lépe propracovanou. (rozpracování povinně
volitelných předmětů + kolik žáků si co volí, rozpracování údajů o přijetí na SŠ,
maturitní/nematuritní obor apod., formálně lépe)

3. Různé
- nespokojenost rodičů s výukou angličtiny (ne u všech pedagogů)
- nespokojenost rodičů s přípravou žáků na přijímací zkoušky na střední školy (ještě
nezačala)
- třídní schůzky na 2. stupni – je možný časový posun o cca 30 min pro rodiče?
- kronika školy – kdo má, je k zapůjčení, bude elektronická?
- ředitelem ZŠ přislíbena oprava havarijního zatemnění v učebně fyziky (z úspor školy).
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V Rousínově,

________________________
předseda školské rady
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