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

Zápis ze zasedání školské rady č. 4/2012 konané dne 2. 9. 2013
Místo, čas:

škola Přerov nad Labem, dne 2. září, 17:15

Přítomni:

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

Omluveni:

Jiří Marek, Mgr. Kateřina Višňovská,

Hosté:

Mgr. Yveta Hrušková, ředitelka školy

Jednání vedl předseda David Trojek, zápisem byla pověřena Vratislava Tomášková
Souhlas s programem dnešního zasedání:
a - Volba zapisovatele
b - Kontrola zápisu z minulého zasedání
c - projednání změn ŠVP a školního řádu (viz podklady- ŠVP učební plán 2. Stupeň,
Školní řád)
d - diskuse

Minulý zápis: školská rada schválila, text jí byl včas předložen, každý dostal do mailu
včetně dalších podkladů k projednání.
• Poděkování vedení školy za doplnění dokumentů týkajících se Školské rady na
web školy, bude ještě upravováno s ohledem na začátek školního roku.
Školní jídelna: Jednání pana Trojka s paní Jírovou o možnostech jiného způsobu
odhlašování obědů, pokud dítě náhle onemocní. Placení paušálem na čtvrtletí předem,
systém odečítání od předplaceného. Diskuze ke školní jídelně se vedla na posledním
zasedání školské rady v červnu 2013.
• Dotazníkové šetření obce o škole, zatím se nic nevyřešilo, nejsou dosud známy
výsledky šetření.
Malování zábran parkování před školou, na nějaké řidiče mít vliv bude, nutné však
zatlačit ještě přes děti, aby svoje vlastní rodiče poučily, že tam na žlutém se nesmí ani
zastavovat. Spíš upozornění, že by se tam opravdu nemělo stavět. Není podloženo
zákonem, ale hledat cestu nenásilně. Prosba, morální apel. S dětmi škola vytvoří, probere
se v rámci dopravní prevence. Děti namalují infoletáčky.
• Opět probírání systému důvěrníků třídy, nabídne se o prvních třídních
schůzkách.

V. Tomášková již má pracovní verzi dotazníku spokojenosti s jídelnou, která
poskytuje dětem ze ZŠ a MŠ obědy, mailem bude dotazník rozeslán před termínem
následující školské rady.
• Náměty ředitelky ZŠ – ŠVP pro 2. Stupeň ZŠ
Hodinová dotace učení cizího jazyka v 9. r. – paní ředitelka představila výhled až do roku
2015.
Školní řád – zaznamenal jen dvě změny
- změny týkající se osobních elektronických zařízení, tak jak je navrhla paní ředitelka
- dále pak vypuštění slova brannost ze str. 11, na základě připomínky p. Trojka
Hlasování o změnách ve školním řádu: pro 7, proti 0, zdržel/a se hlasování 0
• Školní zpravodaj – zítra děti dostanou domů, paní ředitelka představila radě, co je
obsahem; školka, web, kroužky, nový cizí jazyk, představení učitelského sboru
Otázky Výroční zprávy, řeší p. Višňovská, termín do 15/10 (musí škola předložit obci)
Školská rada se shodla na návrhu termínu následujícího zasedání a to v pondělí
30. 9. 2013 opět v 17,15 v budově ZŠ.

