Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem,
Přerov nad Labem 112, (dále jen škola)
Zápis se zasedání školské rady č.3/2012 konané dne 26.6.2013

Místo, čas:

škola Přerov nad Labem, dne 26.června, 17:15

Přítomni:

Mgr. Alena Kolenská, Mgr. Vlasta Karásková , Jiří Marek, Mgr. Vratislava
Tomášková, Ing. David Trojek, Ing. Eva Mohauptová

Omluveni:

Lenka Kodešová , Ing. Lenka Šírancová, Mgr. Kateřina Višňovská

Hosté:

-

Jednání vedl předseda pan Trojek.
Rekapitulace podstatných závěrů:
•

Paní Karásková, paní Kolenská – vyhotovení letáčku o šrafování (pokud bude do začátku
školního roku) a o parkování

•

Paní Karásková a paní Kolenská proberou ve školním sboru možnost na třídních schůzkách
iniciovat stanovení třídních zástupců, kteří by byli v kontaktu se školní radou

•

Paní Vratislava Tomášková připraví návrh dotazníku na spokojenost se školní jídelnou na
příští zasedání školské rady, pošle mailem předem.

•

Paní Mohauptová – komunikace se zastupitelstvem ohledně šrafování před školou

•

Příští zasedání školské rady proběhne dne 2.9.2013 v 17:15, kde budou projednány a
schváleny změny školního vzdělávacího programu, popř. školního řádu a pravidel
hodnocení výsledků vzdělávání žáků. ŠR žádá paní ředitelku o zaslání podkladů
v elektronické podobě hned, jak budou připraveny (s označenými změnami).

•

Výroční zpráva bude vyhotovena během září a bude schválena na následujícím zasedání
školské rady v říjnu.

•

Na říjnovém zasedání probereme návrh dotazníku spokojenosti se školní jídelnou.

1 - Volba zapisovatele
Zápis vyhotoví pan Trojek.
2 - Kontrola zápisu z minulého zasedání
Vzhledem k dlouhodobé nemoci paní Višňovské, která byla zapisovatelkou na minulém
zasedání, zápis vyhotovil pan Trojek. Kontrolu zápisu provedla paní Kolenská.
- prezentace školské rady na WWW
Pro nemoc paní Višňovské nebyly informace o školské radě umístěny na WWW stránky.
Nápravu zajistí paní Karásková, podklady pošle pan Trojek.
- nákup nových učebních pomůcek
V leštošním školním roce byly mj. zakoupeny pomůcky do angličtiny a je objednána sada
pomůcek do chemie.

3 - Projednání přípravy podkladů na příští zasedání školské rady ze zákona:
Školní vzdělávací program bude muset být upraven mj. z důvodu zavedení povinného
druhého cizího jazyka. Nepředpokládá se zásadní úprava školního řádu a pravidel hodnocení
výsledků vzdělávání žáků. Během posledního týdne v srpnu proběhne pedagogická rada, kde
budou navrženy úpravy uvedených dokumentů. Podklady pošle paní ředitelka v elektronické
podobě hned, jak budou připraveny (s označenými změnami).
Příští zasedání školské rady proběhne dne 2.9.2013 v 17:15, kde budou změny projednány a
schváleny.
Výroční zpráva bude vyhotovena během září a bude schválena na následujícím zasedání
školské rady v říjnu.
4 - Diskuse:
- Jak bude organizováno rozmístění školy v budově školy, vzhledem k potřebám navýšení kapacity
mateřské školy ve šk. roce 2013/14?
Pro potřeby MŠ nebude muset být uvolněna další třída. V přízemí budovy školy zůstávají dvě třídy
pro potřeby MŠ.
- Jak bude zajištěna výuka ve šk. roce 2013/14? (ročníky, třídy, personální zajištění...)
Došlo k několika personálním změnám zejména v mateřské škole a školní družině. Personální
zajištění je předjednáno a smlouvy s novými zaměstnanci budou podepsány v srpnu. Škola má
zajištěny kvalifikované pedagogy pro všechny předměty s výjimkou specializace na chemii.
- Kdy a s jakým výsledkem proběhla poslední kontrola hospodaření školy?
Poslední audit hospodaření proběhnul v dubnu 2013 a podrobné výsledky jsou k dispozici u
zřizovatele.
- Jak probíhá plnění rozpočtu školy? (Cílem je zjistit, jestli hospodaření obecně probíhá dle
schváleného rozpočtu, jestli nejsou nějaké finanční potíže, ap.)
Aktuální rozpočet školy je v mírném přebytku a plnění probíhá podle plánu.
- Jsou podány žádosti na nějaké dotační programy?
Grant Učíme se od přírody byl řádně ukončen, vyúčtován a uzavřen.
Paní Karásková získala nový grant Tvoříme a spolupracujeme ve spolupráci se ZŠ Rožďálovice
zaměřený na předměty matematika, fyzika, přírodopis, zeměpis. V průběhu grantu budou mj.
zakoupeny pomůcky pro uvedené předměty a nářadí do dílny.
- Plán rozvoje školní zahrady: Existuje koncepce? (sportovní hřiště, dětské hřiště, ...)
Dne 24.6.2013 proběhla za účasti paní ředitelky schůzka se zřizovatelem na obecním úřadě. Školská
rada (ŠR) žádá o závěry (zápis) z jednání. Nevíme v jaké je to fázi a zda se dále zasazovat o řešení
situace.
- Jak probíhá spolupráce se školní jídelnou?
Školní jídelna zdánlivě nepadá do kompetence školské rady, avšak je dodavatelem stravovacích
služeb pro žáky a pedagogy školy. Proběhla diskuse. Byl konstatován deficit komunikace mezi
školní jídelnou (ŠJ), mateřskou školou (MŠ), základní školou (ZŠ) a rodiči žáků.
- Při odhlašování dítěte v MŠ/ZŠ musí rodiče zvlášť ještě kontaktovat ŠJ. Informace se
napředávají automaticky, přestože MŠ, ZŠ a ŠJ sídlí ve stejné budově.
- Není možno odhlásit stravování dítěte ráno (pokud např. onemocní). Ve ŠJ v Semicích to
je možné do stanovené hodiny (8:00). Proč to podobně nelze v Přerově nad Labem?
(Náhradní možnost odběru neodhlášeného jídla do jídlonosiče je sice možná, ale pro
rodiče značně nepraktická.)

- Je připravován průzkum spokojenosti žáků/rodičů se školní jídelnou? (Cílem jsou spokojení
strávníci - žáci školy.)
Paní Vratislava Tomášková přípraví návrh dotazníku na příští zasedání školské rady.
- Je připravován průzkum spokojenosti žáků/rodičů se školou? (Cílem je získat zpětnou vazbu od
žáků/rodičů a školu vylepšit.)
Průzkum proběhnul v loňském školním roce. K tématu se ŠR vrátí koncem roku 2013 resp.
v pololetí školního roku 2013/2014.
Probíhá šetření spokojenosti s družinou, stálo by za to rozšířit podobné aktivity.
- Diskuse nad výsledky dotazníkového šetření obce (12., 14. a 15.6.2013), které se týkají rozvoje
školství (otázka 3 a 5). (Tj. získaná zpětná vazba občanů obce na směrování školy.)
Dotazníkové šetření nebylo dosud uzavřeno a nebyly zveřejněny konečné oficiální výsledky.
Z průběžných výsledků vyplývá, že občané obce upřednostňují zachování ZŠ v současném rozsahu
první až devátý ročník, nikoliv uzavření druhého stupně
- Je možné sdílet pedagogy s jinými základními školami? (Cílem je možnost případně zajistit
specializované odborné pedagogogy zejména pro druhý stupeň, kde není vždy jednoduché zajistit
takového pedagoga na plný úvazek.)
Ředitelé škol by tuto možnost většinou uvítali, ale pedagogové o ni zpravidla nemají zájem, kvůli
nákladům a časové ztrátě při přesunech mezi školami.
- Jak se řeší ve škole lyžařské kursy?
Jednou za 3 roky je organizován lyžařský výcvik, aby se všichni žáci na druhém stupni měli
možnost se ho zúčastnit.
- Jak se řeší ve škole dopravní výchova? (Je to jeden z úkolů od zřizovatele.)
Dopravní výchova probíhá v rámci průřezových témat ve výuce a je zařazena vždy před
jednotlivými prázdninami během školního roku.
Proběhla diskuse na téma vyřešení dopravní situace před školou:
V současné době je nevyhovující stav umístění jediného přechodu pro chodce v blízkosti školy cca
80m směrem vpravo od vstupu do školy (směr Čelákovice/Praha). Mnoho dětí tento přechod
prakticky nepoužívá, protože přicházejí ke škole z opačné strany. Přecházejí hlavní silnici přímo
naproti brány plotu, která je nejblíže vchodu do šaten. Přehlednost při přecházení komplikují řidiči,
kteří zastavují vozidla v blízkosti tohoto přirozeného místa přecházení. Prakticky neexistuje
oficiální vhodné místo pro zastavení vozidla před školou ve směru na Čelákovice, aby děti po
vystoupení z vozidla mohly jít přímo do školy a nemusely přecházet silnici.
Z diskuse vyplynula následující doporučení pro zastupitelstvo obce:
- Řešením dopravní situace by bylo vybudování přechodu pro chodce v tomto přirozeném
místě v nejkratší možné době.
- Přechod by měl být vyvýšený nad rovinu vozovky, aby fyzicky přinutil zpomalit
projíždějící vozidla.
- Přechod nesmí být přímo naproti bráně plotu školy, aby děti nemohly vybíhat rovnou na
přechod pro chodce.
- Zajistit vhodné místo pro krátkodobé zastavení vozidel před školou ve směru na
Čelákovice, aby děti po vystoupení z vozidla mohly přímo jít do školy a nemusely
přecházet silnic.
- Jako dočasné zlepšení přehlednosti v okolí školy by mohly být vyznačeny oblasti, kde
nelze zastavit (např. šrafováním na zemi na obou skoncích zábradlí před školou).
- Pokud se něco takového povede, škola zajistí letáčky pro rodiče dětí, aby byli seznámeni

s místky, kde je a kde není vhodné zastavovat vozidla.
Problematiku bude za školskou radu řešit s obecním zastupitelstvem paní Mohauptová.
- Nějaké další náměty ???
Proběhla diskuse na téma bližší spolupráce rodičů se školou. Mělo by jít o neformální aktivity
prostřednictvím zástupců rodičů jednotlivých tříd s pedagogy a navzájem. Pokus o uvedení této
aktivity v praxi (ověření zájmu o ni) proběhne v rámci příštích třídních schůzek. Aktivitu
inicializovala paní Tomášková.

Zápis vyhotovil: David Trojek, předseda ŠR

….........................

Kontrola zápisu: Eva Mohauptová, člen ŠR

….........................

