Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem,
Přerov nad Labem 112, (dále jen škola)

Zápis ze zasedání školské rady č. 6/2012 konané dne 10. 6. 2014
Místo, čas:

škola Přerov nad Labem, dne 10. června, v 17:30 hod.

Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Kateřina Višňovská

Hosté:

Mgr. Yveta Hrušková, ředitelka školy

Jednání vedl předseda David Trojek, zápisem byla pověřena Eva Mohauptová.
1. volba zapisovatele: Eva Mohauptová
2. revize zápisu z minula – nejsou připomínky
3. školní řád
Ve dnech zahraniční návštěvy byla ohlášena školní inspekce – po dohodě byla odložena na
neurčito. V rámci přípravy na inspekci byl přepracován školní řád. Byly vyjmuty nadbytečné,
opakované a nepodstatné části a dokument byl rozdělen na dva samostatní dokumenty: Školní
řád a Klasifikační řád, které nyní obsahují všechny části nutné podle zákona. Zestručnění plně
odpovídá ŠVP.
Školská rada dá vyjádření (připomínky nebo schválení) do 17.6. včetně:
Oba dokumenty byly schváleny ve znění tak jak byly předloženy
 Pro 7: (V. Karásková, L. Kodešová, A. Kolenská, J. Marek, E. Mohauptová,
L. Širancová, V. Tomášková).
 Proti: 0
 Zdržel se: 1 (D. Trojek)
4. dotazník na školní jídelnu
Bylo vysloveno poděkování Slávce Tomáškové za průzkum názorů ohledně stravování.
Odpovědi vyšly vesměs pozitivně. Paní vedoucí jídelny Jírová byla s výsledky seznámena.
5. hospodářský výsledek školy
Přebytek v minulém období p.ředitelka vysvětlila.
Struktura přebytku:
Ušetřeno z provozu: cca 280 000 Kč
Ušetřeno mzdy: cca 235 000 Kč
Doplňková činnost: cca 60 000 Kč
Plán na další rok je více vyrovnaný. Stav k 10.6. je mírný přebytek cca 60000 Kč a doplňková
činnost cca 28000 Kč.

6. elektronická komunikace se školou
Webové stránky školy jsou pravidelně doplňovány. Záložky tříd na webu jsou využívány
podle aktivity učitele – lze oslovit učitele ze stran rodičů, pokud mají potřebu doplňovat tyto
informace jinak. Stejně tak je na aktivitě každého učitele komunikace mailem, což je také na
dohodě s učitelem ze strany rodičů. Záložky tříd jsou využívány velmi různě v každé třídě.
7. školní zahrada
Bylo vysvětleno přesouvání herních prvků v souvislosti se získanou dotací na Zámeckou
zahradu. V rámci výběrového řízení se budou řešit i konkrétní změny. Přesuny se budou řešit i
v průběhu realizace. Toto téma se řeší na úrovni obce. Tyto změny se týkají prostoru U na
školní zahradě, zbytek zahrady řeší škola. Na strom na zahradě bude objednán bezpečnostní
technik v červnu.
8. Diskuse
V rámci projektu bude 17.-18.6. zeměpisná exkurze Ještěd pro 2. stupeň. 9.třída bude
zpracovávat videošoty a ostatní písemné výstupy. Výstupem je 4. monitorovací zpráva.
Projekt bude pokračovat v září návštěvou technického muzea, hospitací, soutěží a závěrečnou
konferencí, která začíná v Přerově nad Labem a bude pokračovat v Rožďálovicích. Pracovní
listy, které vzniknou v rámci projektu budou využívány ve vyučování a budou k dispozici
účastníkům projektu. Informovala p.uč. Karásková.
27.6. proběhne rozloučení s 9.třídou ve skansenu
24.6. budou pasování prvňáčci na rytíře písma ve skansenu
p. Kodešová vystupuje ze školské rady, protože její dcera končí základní docházku.
P.Tomášková se stává členkou učitelského sboru a tudíž nemůže ve školské radě zastupovat
rodiče (ze zákona). P.Trojek zjistí jak ze zákona postupovat při doplňovacích volbách. Na
začátku školního roku mohou proběhnout volby zástupce rodičů na třídních schůzkách.
Koncem září proběhne setkání školské rady v novém složení. Informace o volbách může
proběhnout Zpravodajem školy.
§ 167 Šk. zákona
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a
vydá její
volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní
zástupci nezletilých
žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do
školské rady.
pozn. (9) odstavec obsahuje nějaké další detaily ohledně doplňovacích voleb.

Na další období byla vznesena otázka na zástupce školy, jak může být školská rada užitečná
pro školu jinak než co ukládá zákon.
Ve škole v březnu proběhl audit s dobrým výsledkem.
Výběrová řízení na personální obsazení učitelského sboru nebyla ještě uzavřena.

Zápis vyhotovil: Eva Mohauptová, člen ŠR ….........................

Kontrola zápisu: David Trojek, předseda ŠR ….........................

