Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem
Přerov nad Labem 112, (dále jen škola)
Zápis ze zasedání školské rady konané dne 30.05.2019
Místo, čas: Základní škola Přerov nad Labem, dne 30.05.2019, v 18:00 hod..
Přítomni: Mgr. Adéla Kykrychová, Mgr. Jitka Milaniaková, Mgr. Vratislava Tomášková, Bc. Radka Tomášková, Jiří
Beneš, Mgr. Alena Bakošová, Taťána Homolová, Venuše Veselá, MVDr. Lucie Měchurová
Hosté: Mgr. Y. Hrušková, ředitelka školy
Program:
1/ Přivítání nově zvolených členů ŠR a volba předsedy školské rady
2/ Volba zapisovatele: J. Milaniaková
3/ Diskuse
ad 1/ Volba předsedy školské rady:
Paní ředitelka Y.Hrušková navrhuje na předsedkyni školské rady paní A. Bakošovou. Paní Bakošová kandidaturu
přijímá.
Hlasování členů ŠR: (9 hlasů pro, 0 proti, nezdržel se nikdo)
ad 2/ Volba zapisovatele: J.Milaniaková
Hlasování členů ŠR: (9 hlasů pro, 0 proti, nezdržel se nikdo)
ad 3/ Diskuse:
-

-

-

Na návrh vedení ZŠ zavést od 4. ročníku elektronickou žákovskou doporučuje ŠR zahájit přípravné práce na
pilotním provozu a její zavedení s tím, že bude rodičům oznámena tato změna ještě před koncem školního
roku, rodiče dostanou informace o zkušebním provozu prostřednictvím www stránek.
Informace paní ředitelky o ukončení Šablon I. a zapojení do evropských dotací v rámci Šablon II. a její žádost
o součinnost OÚ při nákupu nového routeru pro potřeby ZŠ, protože se budou obnovovat ICT technologie
v PC učebně. Pan starosta dále uvedl, že je důležité, aby byl router kapacitně vyhovující a počítalo se i s jeho
rezervou na využití pro příští roky.
Výmalbu školy bude o prázdninách zajišťovat pracovník OÚ, pan starosta obdrží od vedení ZŠ a MŠ časový
harmonogram plánu prací tak, aby se nenarušil prázdninový provoz MŠ.
Paní ředitelka dále informovala o změnách v personálního zabezpečení ZŠ od nového školního roku
2019/2020.
Od září nebude mít ZŠ a MŠ k dispozici pana Slováka, který prováděl drobné opravy a tuto práci budou
vykonávat zaměstnanci obce. Jakým způsobem a jak často se dohodne ve spolupráci s OÚ.
Pan starosta žádá zástupce za pedagogický sbor, aby poučil žáky o tom, že se nemají krmit nutrie.
Termín dalšího setkání je potvrzen na 27.8. v 18:00 hod.

Zápis vyhotovila: Jitka Milaniaková …………………………………………………………
Kontrola zápisu: Alena Bakošová ………….………………………………………………….

