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

Zápis ze zasedání školské rady č. 7/2012 konané dne 7.10. 2014
Místo, čas:

škola Přerov nad Labem, dne 7. října 2014, v 17:15 hod.

Přítomni:

Mgr. Vlasta Karásková, Mgr. Alena Kolenská, Ing. Lenka Širancová,
Mgr. Vratislava Tomášková, Ing. David Trojek, Tomáš Petera, Venuše
Veselá

Omluveni:

Jiří Marek, Ing. Eva Mohauptová

Hosté:

Mgr. Yveta Hrušková, ředitelka školy

Jednání vedl předseda David Trojek, zápisem byla pověřena Lenka Širancová.
1. Volba zapisovatele: Lenka Širancová
2. Revize zápisu z minula – nejsou připomínky
 Pro: 7 (V. Karásková, A. Kolenská, L. Širancová, V. Tomášková, D. Trojek, T. Petera,
V. Veselá).
 Proti: 0
 Zdržel se: 0
3. Představení nových členů školské rady
Dne 24.9.2014 proběhly doplňující volby do školské rady. Z řad rodičů byli zvoleni Tomáš
Petera a Venuše Veselá. Nahradili tak Bc. Lenku Kodešovou (dcera již nestuduje na ZŠ
Přerov nad Labem) a Mgr. Vratislavu Tomáškovou (nastoupila v 8/2014 jako vyučující na ZŠ
Přerov nad Labem).
Proběhla také doplňující volba z řad učitelů. Zvolena byla Mgr. Vratislava Tomášková, která
nahradila Mgr. Kateřinu Višňovskou (rezignace ze zdravotních důvodů).
4. Školský zákon v novém znění
Bylo probráno nové znění Školského zákona, zejména paragrafy 167 a 168, které se týkají
školské rady (smysl školské rady, co je náplní školské rady).
5. Návrh na změnu Jednacího řádu
Předseda školské rady podal návrh na vyškrtnutí poslední věty z článku 3. Jednacího řádu.
Článek 3: "ŠR se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnost ŠR stanovené zákonem. Minimálně
jedno zasedání musí proběhnout v září."
Zdůvodnění: Věta je nadbytečná. Září bylo původně stanoveno s ohledem na nutnost
schválení výroční zprávy. Není tedy důvod pedagogům zbytečně zkracovat čas na její
přípravu a schválení začátkem října je dostačující.
 Pro: 7 (V. Karásková, A. Kolenská, L. Širancová, V. Tomášková, D. Trojek, T. Petera,
V. Veselá).
 Proti: 0

 Zdržel se: 0
6. Projednání a schválení výroční zprávy
Všichni členové školské rady byli s předstihem seznámeni se zněním výroční zprávy.
K obsahové stránce výroční zprávy nebyly připomínky. Předseda školské rady vznesl dotaz
k částce za telefonní poplatky (strana 62, struktura VH). T. Petera (v ZŠ zajišťuje provoz PC a
sítí) projedná s dodavatelem minimalizaci telefonních poplatků (s ohledem na konec smlouvy,
specifika školy, atp.). Z předložené výroční zprávy byl vyňat článek „Nový Čínský rok“.
V tomto znění školská rada schvaluje výroční zprávu.
 Pro: 7 (V. Karásková, A. Kolenská, L. Širancová, V. Tomášková, D. Trojek, T. Petera,
V. Veselá).
 Proti: 0
 Zdržel se: 0
7. Plnění rozpočtu 2014
Paní ředitelka přednesla informace k aktuálnímu plnění rozpočtu školy za rok 2014.
Významnou položkou rozpočtu je stavba nové prolézačky, která byla v 9/2014 instalována na
školním hřišti. Školská rada bere na vědomí plnění rozpočtu 2014.
8. Přesun herních prvků ze Zámecké zahrady
Vzhledem ke schválení dotace na úpravu Zámecké zahrady dojde k přesunutí herních prvků
ze Zámecké zahrady na školní hřiště. Školské radě byl předložen plánek umístění těchto
herních prvků. Využity budou mateřskou školou. Školská rada tuto skutečnost bere na
vědomí.
9. Diskuze
Možnost úpravy jalovce uprostřed zahrady na přírodní prolézačku: L.Širancová a
T.Petera seženou informace, zda je možné stávající jalovec oficiální cestou označit za herní
prvek.
Projekt “ Tvoříme a spolupracujeme“: Paní učitelka Karásková podala ŠR info k tomuto
projektu - projekt se již chýlí ke svému konci. V 11/2014 proběhne soutěž v rámci tohoto
projektu, v 12/2014 bude projekt v Rožďálovicích ukončen a proběhne výstava „Galerie na
schodech“.
Cena školních fotografií: D. Trojek otevřel debatu ohledně ceny fotografií. T. Petera navrhl,
že fotografie by mohly pořizovat i děti z druhého stupně, které by se takto mohly naučit i
práci s programem na úpravu fotografií.
Zastaralé PC ve třídách: T. Petera namítl, že počítače, které žáci využívají přímo ve třídách,
jsou již zastaralé a pomalé. Dle zástupců učitelů jsou tyto počítače využívány k výuce,
(převážně u dětí s osobním výukovým plánem). T. Petera navrhl oslovit rodiče dětí ze ZŠ, zda
nemají doma nepotřebné notebooky, které by mohli škole věnovat.

Zápis vyhotovil: Lenka Širancová, člen ŠR ….........................

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

