Zápis z II. zasedání školské rady 2015 – 2017 při Masarykově základní škole ve Velkém Oseku, sídlem
Vrchlického 236, Velký Osek (dále jen „MZŠ“), konaného dne 27. 4. 2015
Přítomní členové školské rady: Jan Fagoš, Blahoslav Bureš, Kateřina Hovorková, Helena Babáková, Alena Jílková
Nepřítomní členové školské rady: Michal Dupák (omluven)
Hosté: Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ a Pavel Drahovzal, starosta obce
Den a doba konání zasedání: 27. 4. 2015, 18.00 – 20:40
Místo konání zasedání: OU Revoluční 36 Velký Osek
1) Zahájení zasedání
Počet přítomných členů školské rady (dále jen „ŠR“) byl usnášeníschopný. Zapisovatelem byl určen Jan Fagoš,
ověřovateli Alena Jílková a Kateřina Hovorková proto předseda ŠR představil program jednání sestávající se
z následujících bodů:
1.Schválení zápisu z 19.1. 2015
2. Schválení změny řádu školní družiny
3. Stanovisko ŠR k soukromé aktivitě p. Bureše ( webové stránky )
4. Stanovisko pedagogického sboru k témuž
5.Informace o setkání a zápisu SRPDŠ
6. Podněty členů ŠR k fungování školy
7. Různé a Diskuse
8. Závěr
Program byl schválen všemi hlasy přítomných
1)

Schválení zápisu z 19.1. 2015

ŠR se usnesla, že zápis z 19.1.2015 nebude změněn. P. Fagoš svůj návrh na doplnění stáhl.
O návrhu na změnu zápisu p. Bureše bylo hlasováno
Pro 1

zdržel se 1

proti 3

Návrh nebyl přijat a zápis je platný.
2)

Schválení změny řádu školní družiny.

K tomuto bodu odpověděla paní ředitelka MZŠ na všechny dotazy a o předloženém návrhu bylo hlasováno:
Pro 5

zdržel se 0

proti 0

Změna řádu školní družiny byla schválena.
3)

Stanovisko ŠR k webovým stránkám p. Bureše.

Při diskusi, byla osvětlena příčina vzniku těchto stránek. Dále byla ŠR seznámena se stanoviskem pedagogů (paní
Babáková) a zápisem ze SRPDŠ (paní Hovorková). Dalším rozměrem diskuse byla snadná záměna s oficiálními
stránkami školy a použití názvu, který nedostatečně odlišuje soukromou aktivitu od aktivit školy a ŠR.
Stanovisko ŠR:
Webové stránky pana Bureše jsou jeho soukromou iniciativou, ŠR je nepodporuje a považuje současný stav
možností komunikace rodičů se školou za dostatečný.
Pro 4

zdržel se 1

proti 0

4)

Informace o setkání a zápisu SRPDŠ

ŠR byl přednesen zápis SRPDŠ, která jednala i o výše zmiňovaných webových stránkách, jedním ze závěrů je , že
mechanismy k ovlivnění chodu věcí ve škole jsou dostatečné a funkční a lze jich v plném rozsahu v rámci SRPDŠ
využít. Návrhy SRPDŠ, spolupráce a úpravy soukromých internetových stránek pana Bureše (viz.zápis Zápis
SRPDŠ 20.4.2015 ), pan Bureš odmítl.
5)

Podněty členů ŠR k fungování školy

a)Návrh na zřízení vstupů na čipy (p. Bureš)
Bylo již řešeno, ale jako lépe funkční a v kontextu s požadavky, které jsou na zabezpečení kladeny a zejména budou
kladeny, byl tento systém vyhodnocen jako nevyhovující (V budoucnu bude třeba osoby, která bude vpouštět do
objektu osoby po předchozím zjištění totožnosti a zápisu do návštěvní knihy. Dále bude využíván pouze jeden vchod,
který bude takto maximálně zajištěn.)
Čipy, které by se daly využít i na objednávání obědů jsou myšlenkou dobrou, avšak realizace je z důvodů jiných
priorit a nutných investic zatím nepodpořena.
b) Návrh na zlepšení školního stravování.(p. Bureš)
p. Bureš přednesl několik návrhů, které by mohly zajistit trvalejší zlepšení kvality a zájmu o jídla ve školní kuchyní.
(stejné jídelníčky ve škole a školce, vaření bez polotovarů, dny tematických kuchyní, pořádání anket, možnost
objednávání obědů předem...)
V rámci diskuse byl předložen doklad o nákupech a zlepšení v ohledu vaření bez polotovarů (vypuštění jíšek apod.)
Dle statistik dochází k nárůstu odběratelů jídla ze školní kuchyně. Kontrola kvality ze strany ŠR, pedagogického
sboru a rodičů je vítána.
Zlepšení je možné v pitném režimu, kde je možno a záhodno nahradit slazené a chemicky barvené přírodním.
Stav školní kuchyně, její podvybavenost je asi největším problémem, i přes to lze konstatovat, že snaha o zlepšení
kvality a chuti je reálná a v mnoha ohledech se daří.
6) Různé
a) Realizace výběrového řízení na nákup vybavení IT učebny
p.Bureš seznámil ŠR se svým pohledem na zadávací podmínky týkající se výběru dodavatele IT technologií.
Paní ředitelka zvolila zadání VŘ dle doporučení interního experta (p. Hartmannové) a externích spolupracujících
firem. Pokud má p. Bureš výhrad, je možno se spojit s paní Hartmannovou a prokonzultovat zadávací podmínky a
následující VŘ.
b) Volba místopředsedy ŠR:
Jako místopředsedkyní navrhl p. Fagoš paní Alenu Jílkovou, ta kandidaturu přijala.
Pro 4
7)

zdržel se 1

proti 0

Diskuse

Probíhala v rámci všech bodů programu.
8)

Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za podnětnou diskusi a konstatoval, že termín další ŠR bude dohodnut dle
aktuální potřeby v souladu se školským zákonem a jednacím řádem. Následně předseda ve 20.30 ukončil zasedání
ŠR.
Zapsáno dne: 4.5. 2015, Jan Fagoš …………………………………………………............
Ověřovatelé: Kateřina Hovorková ………………………………………………………………
Alena Jílková...........................................................................................
Tento zápis nahrazuje formu přijatých usnesení školské rady.

