Zápis z jednání školské rady – 24. říjen 2019, od 17,00 hod. – jídelna ZŠ
Jednání se uskutečnilo společně – Školská rada (ŠR) i zástupci z Unie rodičů (UR)
- z jednání byla pořízena prezenční listina uložená u ředitele školy společně s tímto zápisem
- přítomno bylo:
• 5 členů školské rady (z 9 pozvaných)
• 17 členů z Unie rodičů (z 25 pozvaných)
o pozvánku obdrželi všichni zástupci emailem
•
•

o hosté:
zástupkyně ředitele ZŠ: Mgr. Iva Kahounová, Mgr. Michaela Frӧhlichová
ředitel školy: Mgr. Jaroslav Vysloužil

Z pracovních důvodů se na poslední chvíli omluvil z jednání p. Libor Sadílek - předseda ŠR.
1) Program jednání:

a. Projednání a schválení výroční zprávy školy za šk. r. 2018/19
b. Úpravy ŠVP – projednání školskou radou
c. Informace ředitele školy týkající se:
a. šk. r. 2018/19
b. šk. r. 2019/20 – plány, novinky atd.
d. Diskuze se členy ŠR a rodiči z UR
2) Ředitel školy seznámil přítomné s důležitými body výroční zprávy, následně ji ŠR schválila (5-0-0)
3) ŘŠ rozdal mezi přítomné kalkulaci příjmů a nákladů – Průběžné čerpání prostředků Unie rodičů a ze
sběru za šk. r. 2018/19
4) Ředitel školy podal návrh na zvýšení poplatku rodičů na začátku školního roku ze 100 Kč na 150 Kč za
šk. r. a žáka
a. zástupci UR odsouhlasili navýšení na 150 Kč - od šk. roku 2019/20
5) Rodiče školy byli seznámeni se způsobem čerpáním financí, které škola získala:
a. při vánočním jarmarku (12/18)
b. z dobrovolného vstupného – žákovské divadelní představení (6/18)
c. z dobrovolného vstupného – školní akademie (6/18)
6) Mgr. M. Frӧhlichová seznámila přítomné členy ŠR se změnami ve ŠVP ZŠ od 9/2019, členové ŠR vzali
na vědomí
7) Ředitel školy seznámil přítomné se základními informacemi týkající se organizace a průběhu šk. roku
2019/20
8) Během jednání bylo dále diskutováno:
a. problematika úpravy Vnitřního řádu školní družiny od 9/19 – zdůvodnění potřebnosti práce
s dětmi v čase od 13 do 15 hodin a z toho plynoucího omezení vyzvedávání dětí v tomto
čase
b. zajištění dostupnosti vychovatelek ŠD „na mobilu“
c. problematika (ne)umožnění užívání moderních dotykových technologií ve ŠD – telefony,
tablety, hodinky
i. bylo dohodnuto, že v tomto směru bude v brzké době upraven Vnitřní řád ŠD
d. Zavedení elektronické žákovské – systému Edookit
e. možnost uveřejnění fotografií zapomenutých žákovských věcí
i. přislíbeno – 1 x za 3 měsíce
f. termín lyžařského kurzu (1/2020)
g. problematika předmětu „Volba k povolání“ v 9. roč.
9) Termín příštího setkání: jaro 2020 – opět společná schůzka ŠR a UR

Zapsal: Mgr. Jaroslav Vysloužil

