Schůzka SRPDŠ ze dne 3.6. 2015

Schůzky SRPDŠ zúčastnilo 8 rodičů, 4 se řádně omluvili.
Hosté: Mgr. Pavel Drahovzal, Mgr. Zuzana Strejčková, Ing. Alena Jílková, Mgr. Blahoslav Bureš
Program:
I.) vyjádření pana starosty Mgr. P. Drahovzala k soukromému webu pana Mgr. B. Bureše
II.) paní ředitelka Mgr. Z. Strejčková – informace o změnách v novém školním roce 2015/2016
III.) paní zástupkyně Ing. A. Jílková – informace o změnách ve školní jídelně, nabídka možnosti
setkáváni s metodikem prevence nežádoucích jevů
IV.) vyjádření pana Mgr. B. Bureše k žádosti SRPDŠ o změnu názvu soukromých stránek
Závěry:
Ad I.) vyjádření pana starosty Mgr. P. Drahovzala k soukromému webu pana Mgr. B. Bureše
„Rozeslání a uveřejnění inzerátu na obecních stránkách s odkazem na webové stránky pana Bureše
bylo provedeno z důvodu nabídnout občanům obce, zejména rodičům, jednu z možných cest, jak
komunikovat s jejich zástupcem ve školské radě. Rozhodně nešlo o krok namířený proti škole a proti
paní ředitelce či některému z jejích kolegů. Pokud jde o některé záležitosti ochrany osobních údajů
(mailové adresy členů školské rady), pak vzhledem k tomu, že byly uveřejněny již na oficiálních
stránkách školy viz. http://www.zsvelkyosek.cz/skolska-rada, bylo jejich zakomponování do webových
stránek pana Bureše (ale i jakékoliv soukromé osoby) mnou chápáno jako využití volnosti, kterou
zákon umožňuje pro nakládání s informacemi získaných z veřejných zdrojů, což je i Internet. Na žádost
mou a dalších členů školské rady byly stránky panem Burešem upraveny a jsou nyní bez příslušných
osobních údajů. Jinak nelze omezovat člověka v užívání volně dostupných informací z Internetu,
obdobně jej nelze omezovat při vytváření vlastní webové prezentace, pokud tím nedochází k
porušování zákona, např. snižování důstojnosti osobnosti, rasové předsudky aj. Následně po
seznámení se s praktickými dopady aktivity pan Bureše a po komunikaci se školskou radou o tom, že
webové stránky pana Bureše se mohou jevit jejich návštěvníkovi jako stránky školy (např. využití loga
školy na úvodní straně, které není chráněno, podobná webová adresa www.zsvelkyosek.eu) a kdy
není zcela zaručena věrohodnost informací na tomto zcela soukromém webu s ohledem na nutnost
zvýšené ochrany jejich čtenářů, což jsou i děti, před nežádoucími vlivy Internetu, byl inzerát z
webových stránek obce stažen a nebyl již dále distribuován.„

Ad II.) paní ředitelka Mgr. Z. Strejčková – informace o změnách v novém školním roce 2015/2016
- byla ukončena smlouva s poskytovatelem automatu Happy Snack, děti budou dostávat ovoce 1-2x
měsíčně přímo, bude obnoven prodej mléčných výrobků
- změna učebnice anglického jazyka pro 1. a 2. ročník

- cena družiny pro školní rok 2015/2016 bude 400 Kč / pololetí (v případě špatné finanční situace lze
po individuální domluvě s paní ředitelkou získat osvobození od tohoto poplatku)
- změna poskytovatele plaveckého výcviku – Plavecká škola paní Hraničkové dostala výpověď z
Vodního světa Kolín, prozatím není jasné, zda bude výcvik zajištěn kvalitně proškolenými instruktory
a za rozumnou cenu, vše je v jednání, o dalším vývoji budou informace k dispozici na webu školy
- 9. ročník - další cizí jazyk formou kroužku

Ad. III.) paní zástupkyně Ing. A. Jílková – informace o změnách ve školní jídelně, nabídka možnosti
setkáváni s metodikem prevence nežádoucích jevů
- polotovary ve školní jídelně ve velké míře nahrazeny čerstvými surovinami, zařazení dalších
zdravých potravin ( kuskus, bulgur, pohanka,...)
- nápoje – častěji mošt, možnost zvolit vodu s citronem
- v blízké době proběhne částečná rekonstrukce kuchyně tak, aby lépe vyhovovala hygienickým
požadavkům
- diskutována možnost zveřejnění alergenů na webu školy (jejich seznam je zveřejněn u vstupu do
školní jídelny)
- nabídka možnosti setkávání rodičů s metodikem prevence nežádoucích jevů a chování dětí – viz.
anketa na webu školy

Ad. IV.) vyjádření pana Mgr. B. Bureše k žádosti SRPDŠ o změnu názvu soukromých stránek
- pan Mgr. B. Bureš se představil členům SRPDŠ, vyjádřil se ke vzniku svých ryze soukromých
webových stránek, které svým názvem velmi nápadně připomínají název oficiálního webu MZŠ Velký
Osek
- tyto stránky dle svých slov stvořil pro svou soukromou potřebu a „dobrou věc“, ankety
nevyhodnocuje, slouží pro zábavu
- nabídnutou pomoc členů SRPDŠ v získávání informací a zjišťování potřeb od ostatních rodičů odmítl
a stejně tak odmítl žádost o změnu názvu svého webu

--Termín další schůzky SRPDŠ je stanoven na den první třídní schůzky ve školním roce 2015/2016, bude
upřesněn.

