
Zápis ze 7. zasedání Školské rady ZŠ Josefa Bublíka v Bánově dne 18.5.2011  
 
Přítomni: členové školské rady – Mgr. Martina Pavlíčková  - předsedkyně  
          Mgr. Jarmila Kolková 
                                                      Mgr. Jana Herberková 
                                                      Lenka Švestková 
                                                      Martina Wampulová  
                                                      Vladimíra Polanská 
                                                      Mgr. Marie Fremlová 
                                                      Luděk Vavrys 
                                                      Mgr. Antonín Malý 
                           ředitel školy -     Mgr. Jiří Suchý                                                      
 
Zasedání školské rady č. 7 zahájila a řídila předsedkyně  Mgr. Martina Pavlíčková.  
  
Program jednání: 
 
1/ Zpráva o hospodaření za rok 2010 a rozpočet na rok 2011 
    Zprávu přednesl ředitel školy Mgr. Jiří Suchý 
    Základní škola hospodařila v roce 2010 se ziskem 154 548,54 Kč. Zřizovatel schválil převést zisk  
    do rezervního fondu. 
    Rozpočet na rok 2011 byl schválen na ZO ve výši 2 500 000,- Kč. 
    Největší problém, který se v roce 2011 musí řešit, jsou prosakující odpady a v družině positivní 
    stěry na plísně. Hygiena rozhodla o protiplísňovém nátěru firmou ASANA.     
                                                                                                           
2/ Projekt Rubikon 
    Na tento projekt dohlížela  p. uč. Lenka Švehlíková a byl velmi úspěšný. Jednalo se o vzdělávací 
a preventivní projekt pro žáky druhého stupně, jehož cílem bylo posílit právní vědomí žáků a 
zamezit jejich přístupu k sázení. Projekt byl rozdělen do tří částí – vzdělávání učitelů (absolvování 
seminářů, workshopů, získání metod. materiálů do vyuč. hodin – p. uč. Švehlíková), vzdělávání 
žáků (pracovalo se ve třídnických hodinách a v hodinách občanské výchovy, jejichž součástí byl 
rozvoj osobnosti žáka, reálné příklady, modelové situace, prezentace vlastních názorů, …) a 
zábavná vědomostní soutěž (soutěžily pětičlenné týmy žáků druhého stupně). Vítězové školního 
kola – žáci 8. A -  pak postoupili do oblastního kola v Bojkovicích, kde obsadili krásné páté místo. 
 
3/ Projekt MIŠí děti - kyberšikana 
   Tento projekt navazoval na projekt STOP ŠIKANĚ, který proběhl v roce 2008 a na vzdělávání 
učitelů v rámci projektu MIŠ – minimalizace šikany. Projekt vedla p. uč. Martina Pavlíčková, 
kterou pak vystřídala p. uč. Ivana Mačková. Cílem projektu bylo mluvit o kyberšikaně, o vztazích, 
zalarmovat děti, aby se nebály požádat o pomoc, uvědomily si, že to co je pro někoho jen „legrace“ 
může druhého hluboce ranit, … Součástí projektu byly dvě kola – školní a celostátní, Školní kolo 
proběhlo v měsících září – listopad. Žáci společně s třídními učiteli řešili na třídnických hodinách, 
příp. ve výtvarné výchově, informatice, jazyku českém či anglickém, problematiku kyberšikany – 
teorii, reálné příklady, modelové situace, … Úkolem každé třídy (mimo 1. A) bylo pak zpracovat 
prezentaci, audio, video, obrázek, …. týkající se dané problematiky. Výsledné práce jednotlivých 
tříd byly během měsíce listopadu prezentovány ve školním sále. Jelikož se všem náměty povedly, 
dostal každý žák malou odměnu. Pak následovala práce tříčlenného týmu, jehož úkolem bylo 
zpracovat plakát, audiospot a videospot za školu. Po zpracování jednotlivých námětů následovalo 
celostátní kolo, které se uskutečnilo v měsíci dubnu v Praze a zúčastnilo se ho 14 škol. Tříčlenný 
tým, který reprezentoval naši školu, zde seznámil porotu i ostatní žáky škol se svými náměty. I když 
bohužel bez úspěchu, ale doufáme, že tento projekt byl přínosem alespoň pro samotné žáky školy, 
kteří snad pochopili problematiku kyberšikany a ví už, jak se zachovat v problémových situacích. 



 
4/ Seznámení s inspekční zprávou 
    Ředitel školy seznámil přítomné s inspekční zprávou, která měla kladné hodnocení a je 
    k nahlédnutí na stránkách České inspekce. 
 
5/ Koncepční záměry 
    Mgr. Jiří Suchý oznámil odchod do důchodu zástupkyně ředitele Mgr. Jarmily 
    Kolkové, velmi oblíbené učitelky. Od školního roku 2011/2012 bude jmenován zástupcem  
    Mgr. Vlastimil Ondra. 
    Koncepční záměry budou řešit s novým zástupcem. Informoval jen, že je  potřeba více 
    interaktivních tabulí do tříd, kde je možnost využít tzv. „šablony“ z dotací MŠMT. 
 
6/ Různé 
    Byl stanoven příští  termín ŠR. Bude 30.8.2011 v 16.00 hodin. Je potřeba zvolit dva nové členy 
   do ŠR z řad učitelů. Nejenom, že odchází Mgr. Jarmila Kolková, ale taky Mgr. Martina 
   Pavlíčková, která se stane v nejbližší době maminkou. 
 
V Bánově dne 18.5.2011                                                              Mgr. Martina Pavlíčková 
                                                                                                               předsedkyně ŠR 
Zapsala:  Martina Wampulová            


