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

Zápis ze zasedání školské rady č. 5/2012 konané dne 30. 9. 2013

Místo, čas:

škola Přerov nad Labem, dne 30. Září, 17:15 hod.

Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Vlasta Karásková, Mgr. Kateřina Višňovská

Hosté:

Mgr. Yveta Hrušková, ředitelka školy

Jednání vedl předseda David Trojek, zápisem byla pověřena Lenka Kodešová
Souhlas s programem dnešního zasedání:
1. Volba zapisovatele
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Projednání a schválení výroční zprávy
4. Projednání dotazníku průzkumu v jídelně
5. Diskuse
Minulý zápis školská rada schválila, pouze byl vypuštěn odstavec „Úvodem“
•

Poděkování vedení školy za předložení podrobně vypracované výroční
zprávy.

Výroční zpráva: byla projednána a schválena všemi přítomnými členy školské rady bez
připomínek.
Průzkum spokojenosti rodičů a dětí se službami školní jídelny: V. Tomáškovou byl
velmi pěkně vypracován dotazník pro rodiče a děti naší školy, který by měl prověřit
spokojenost rodičů i dětí se školní jídelnou. Školská rada dala za úkol pí. Tomáškové
seznámit s dotazníkem vedoucí školní jídelny pí. Jírovou a popřípadě doplnit dotazník
otázkami, které by chtěla pí. Jírová ještě zařadit nebo změnit. Po čtvrtletních třídních
schůzkách bude dotazník rozdán třídními učiteli rodičům dětí jednotlivých tříd.
Diskuse:
•

E. Merhauptová upozornila na velikost družiny pro I. a část II. třídy, která je
pro počet navštěvujících dětí malá a prostorově nevyhovující.

•

Školská rada upozorňuje na potřebu řešit nízkoprahové kluby pro děti nad 10
let. Dává podnět OÚ Přerov nad Labem, aby zvážil možnost realizace těchto
klubů v naší obci.

•

Ředitelka školy Mgr. Y. Hrušková navrhla, že elektronickou podobu návrhu
rozpočtu na rok 2014, zašle k nahlédnutí všem členům školské rady emailem.
Dotazy je pak možné adresovat na vedení školy.

Školská rada se shodla na návrhu termínu následujícího zasedání dle potřeby,
jinak koncem školního roku 2013/2014

