Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem
Přerov nad Labem 112, (dále jen škola)
Zápis ze zasedání školské rady konané dne 10.10.2018
Místo, čas: Základní škola Přerov nad Labem, dne 10.10.2018, v 17:30 hod..
Přítomni: Mgr. Alena Kolenská, Mgr. Jitka Milaniaková, Mgr. Vratislava Tomášková, PhDr. Hana Vašátová, pí.
Houšková, Bc. Radka Tomášková, Taťána Homolová, Venuše Veselá
Hosté: Mgr. Y. Hrušková, ředitelka školy
1/ Zasedání školské rady zahájeno předsedkyní paní H. Vašátovou
2/ Volba zapisovatele: J. Milaniaková
3/ Schůze školské rady se řídí platným jednacím řádem ze 7.10.2014
Zápis z minulého jednání byl schválen. (8 hlasů pro, 0 proti, nezdržel se nikdo).
4/ Návrh bodů jednání:
1. Schválení dokumentů školy a VZ
2. Různé
Kontrola úkolů ze zasedání ŠR ze dne 11.06.2018




oprava schodů Na Zámecké nelze, patří k pozemkům, které má jiný vlastník
smlouva o pronájmu pozemku pro hřiště MŠ podepsána již v červnu 2018
instalace květináčů dostatečně nebrání zákazu parkování v blízkosti školy, bude to úkol pro nové
zastupitelstvo

ad 1. Schválení dokumentů školy a VZ:




Školní řád - (8 hlasů pro, 0 proti, nezdržel se nikdo)
Pravidla pro hodnocení žáků - (8 hlasů pro, 0 proti, nezdržel se nikdo)
Výroční zpráva - (8 hlasů pro, 0 proti, nezdržel se nikdo)

ad 2. Různé:
Paní ředitelka Y.H. seznámila členy ŠR s plánovanou změnou učebního plánu ( druhý cizí jazyk se bude vyučovat
s dotací 3 hodiny týdně až v 8. a 9. ročníku – bez připomínek. Dále informovala o tom, že:
-

škola má nové webové stránky, každý zaměstnanec má e-mailovou adresu na školní doméně
LVK a ŠVP se budou konat každý rok
pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, nové kolegyně se rychle adaptovaly a výborně spolupracují, ve sboru
panuje tvůrčí a pozitivní nálada
počet žáků se výrazně nemění, letos se zvýšil o 20 žáků

Diskuse:
-

-

vzhledem k tomu, že se příští rok bude rušit jedna třída MŠ (informovala vedoucí uč. MŠ), o tom, že
nepřijímáme děti, které nemají bydliště v Přerově nad Labem, dále informovala o tom, že má povinnost
přijmout do kolektivu i děti neočkované, které do začátku školního roku dovrší 5 let (viz. Novela školského
zákona o povinném předškolním vzdělávání)
info paní H.V. o dotacích na bezplatné stravování dětí (2 programy)
v technické místnosti u dílen a kuchyňky je vlhko a plíseň, tato místnost nebyla v projektu rekonstrukce WC,
dílen a kuchyňky. Školská rada se dohodla, aby škola podala žádost na OÚ na rekonstrukci technické
místnosti.

Zápis vyhotovila: Jitka Milaniaková …………………………………………………………
Kontrola zápisu: Hana Vašátová ………….………………………………………………….

