Zápis z 9.zasedání školské rady 2015 – 2017 při Masarykově základní škole ve Velkém Oseku, sídlem Vrchlického
236, Velký Osek (dále jen „MZŠ“), konaného dne 10. 10. 2017
Přítomní členové školské rady: Jan Fagoš, Kateřina Hovorková, Helena Babáková, Alena Jílková, Pavla Kašparová
Nepřítomní: Michal Dupák
Hosté: Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ
Den a doba konání zasedání: 10. 10. 2016, 18.00 – 19:40
Místo konání zasedání: Masarykova základní škola Velký Osek
Počet přítomných členů školské rady (dále jen „ŠR“) je usnášeníschopný. Zapisovatelem - určen Jan Fagoš, ověřovatel
Kateřina Hovorková, proto předseda ŠR představil program jednání sestávající z následujících bodů:
Program:

1. Doplnění ŠVP (opatření na základě kontroly ČŠI)
2. Změny ŠŘ
3. Výroční zpráva školy
4. Informace ze SRPDŠ, jeho současnost a budoucnost
5. Informace vedení školy
6. Různé a diskuze v závěru.

Zahájení, prezentace, zapisovatel, ověřovatel
Program byl schválen. Zapisovatelem určen Jan Fagoš ověření provede Kateřina Hovorková

Hlasování: Pro 5 proti 0

1)

Doplnění ŠVP (opatření na základě kontroly ČŠI)
ŠR vzala na vědomí změny v ŠVP, které jsou provedeny na základě požadavků ČŠI

Hlasování: Pro 5 proti 0
2)

Změny ŠŘ
ŠR byla seznámena se změnami ŠŘ, tyto změny jsou ve své podstatě úpravami, které požaduje legislativa
MŠMT. Dále byly provedeny drobné úpravy v řádu školní družiny.
ŠR souhlasí se změnami v ŠR
Hlasování: Pro 5 proti 0
Rodiče by se se změnami měli seznámit a změny by měly být na stránkách školy označeny a poskytnuty rodičům ve zkrácené verzi, aby se s nimi rodiče seznámili a nebyli nuceni studovat kompletní text ŠŘ.

3)

Výroční zpráva MZŠ
ŠR byla předložena výroční zpráva MZŠ za rok 2016/2017. ŠR tuto zprávu prostudovala a schválila
Hlasování: Pro 5 proti 0

4)

Informace ze SRPDŠ, jeho současnost a budoucnost

SRPDŠ je na ŠR nezávislou složkou, z tohoto důvodu nelze ŠR ukládat žádná opatření, ani oficiální doporučení.
Z diskuze a praxe je patrný pokles příspěvků do této složky. I na základě poznatků rodičů a pedagogů je třeba
lépe a častěji informovat o smyslu a účelu této organizace, dále určit legislativní rámec zapsaného spolku, nebo
pobočného spolku a budoucnost hospodaření s majetkem organizace (zejména příspěvky, a chata na jedné
straně a výdaje na straně druhé.) K tomuto bude jednáno na blízkém setkání SRPDŠ a se závěry budou seznámeni jak rodiče, tak ŠR.
5)

Informace vedení školy
Paní ředitelka informovala o probíhajících investičních akcích na školní budově a pozemcích. V letních měsících
byly za podpory obce zrekonstruovány lapoly, dále toalety v druhém patře. Podané žádosti o dotace na bezbariérovost a rekonstrukci venkovního hřiště se zatím vyhodnocují u přidělovatelů dotací.
Dále informovala o problematice přílišné naplněnosti tělocvičny, kde ŠR doporučila upřednostnit jistě zájmy a
pohyb dětí nad požadavky dospělých a jejich spolků a dále doporučila ŠR i výběr finančních prostředků na spolupodílení se na energiích a úklidu.

6)

Různé a diskuze v závěru.
Ke všem bodům bylo diskutováno. Schůzka byla ukončena s tím, že se sejde ŠR znovu a pravděpodobně naposledy v období po novém roce, kdy bude koncem roku navolena nová ŠR z řad pedagogického sboru a rodičů
pro další funkční období. Schůze byla ukončena v 19.40.

Zapsáno dne: 20.10.2017, Jan Fagoš …………………………………………………............
Ověřovatel: Kateřina Hovorková...........................................................................................
Tento zápis nahrazuje formu přijatých usnesení školské rady.

