2. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 19. 4. 2018
Datum a čas:

19. duben 2018, 17.00 hodin (sborovna školy)

Prezenční listina:

Renata Čechová

....................

Lenka Grmelová

....................

Lenka Hetmánková

....................

Ivona Kolínková

....................

Veronika Krmelová

....................

Lukáš Krňávek

....................

Jaroslava Matějková

....................

Podhajská Světlana

....................

Tomáš Vavrys

....................

Jiří Ševčík, ředitel školy

....................

Přizvaní:

Václav Macháň, zástupce školy ……………………………..
………………………………………………………………..
Členové školské komise ………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
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2. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 19. 4. 2018

Program:
1. Přivítání zástupců vedení školy a seznámení s dnešním programem
2. Zpráva o splnění úkolů z minulého zasedání
3. Zpráva o činnosti školské komise a jejich plánů na základě zaslaných zápisů
- Vystoupení hostů – školská komise – shrnutí aktivit a plán
4. Revize jednacího řádu ŠR
5. Oživení členství ve Spolku rodičů a přátel školy – host pan Miroslav Cikryt
6. Různé – diskuse:

Zápis jednání:
1. Přivítání všech přítomných a hostů – Mgr. Jiřího Ševčíka a Mgr. Václava Machaně
2. Zpráva o splnění úkolů z minulé ŠR :
-

Ad „Spolek rodičů školy Velké Losiny“ a jeho oživení: Na dnešní zasedání přijal
pozvání pan M. Cikryt, aby podal zprávu o nečinnosti „Spolku rodičů školy V.L.“ – další
informace viz níže.

-

Ad rekostrukce zahrady u ZŠ či MŠ : Dotace z SFŽP na školní zahrady – příjmání žádostí
uzavřeno k 31.1.2018
Ze strany předsedkyně ŠR padl návrh na vedení obce a pravděpodobně na nové
zastupitelstvo, aby vznikla při OÚ pozice projektového managera, který bude monitorovat
vypsané dotace z ministerstev a z EU, ze kterých lze čerpat finance. Dále bude analyzovat
potřebu obce potažmo všechny jejich příspěvkové organizace.

-

Ad interaktivní tabule v MŠ: Využití interaktivních tabulí v MŠ Sluníčko a MŠ Veverka –
přečteno vyjádření vedoucí učitelky I.Kolínkové a ved.učitelky Dany Machů – (v příloze)
Proběhlo dotazníkové šetření (cca jeden měsíc) v MŠ Veverka a Sluníčko. Rodiče
s převahou hlasů pro přemístění, odsouhlasili přesun tabulí k potřebnějším uživatelům, což
jsou žáci ZŠ. Z řad pedagogů bylo toto rozhodnutí také přijato pozitivně, mají připraveny
aktivity pro děti z rámci projektu DUMY a jsou schopny ihned používat.
Po vyhodnocení situace s množstvím int.tabulí v učebnách školy, bylo pozitivně přijato
rozhodnutí RŠ o přemístnění tabulí na 1.stupeň.
Další kroky:

-

Je potřeba zajištění přestěhování a dovybavení keramických bočních křídel tabule na psaní
fixem – dle odhadu pana T. Vavryse cca 50 tis. na jednu tabuli včetně montáže a demontáže.
Zjistí pan ředitel dle komunikace s firmou, která tabule zajistila a montovala.

-

Bylo zaznamenáno, že bude poskytnuta kompezace MŠ a to 50 tis. Kč na každou budovu
s tím, že vedoucí učitelky sestaví seznam potřebných materiálů a zboží.
Na základě odůvodnění nevhodnosti využití tabulí pro předškolní děti bylo radou
rozhodnuto hlasováním, přesunutí tabulí na 1.stupeň ZŠ v období letních prázdnin.

Vyhodnocení hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel/a se 0 hlas.
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2. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 19. 4. 2018
3. Zpráva o činnosti školské komise a jejich plánů na základě zaslaných zápisů ze dne 11. 4.
2018
Vzhledem k situaci, která od minulého zasedání ŠR vykrystalizovala až do krajní možnosti o
vyhlášení rekonkurzu na post ředitele ZŠ a MŠ Velké Losiny v podobě petice občanů, byla
požádana obec – Rada obce (orgán, který řídí ŠK) o poskytnutí zápisů školské komise
k rozšíření infomací o činnosti ŠK, případně jejich plánů a záměrů.
ŠK se jeví mnohým členům ŠR, jako nostitelem desinformací a spekulací. Zápisy byly ŠR
zevrubně podrobeny analýzou – které kauzy komise projednávala za poslední kalendářní rok.
Ze zápisu vyplnynuly tyto „kauzy“, kterými jsme se zabývali i následně se členy školské
komise:
a) návrh na zlepšení kvality a kvantity stravy – ŠK nedostala zpětnou vazbu na svůj podnět od
Rady obce.
Shodli jsme se, že budme společně zjišťovat, jaké jsou možné alternativy stravy a s tím
spojené volení stravy a odhlašování stravenek elektornicky – systém kartiček – zjistí pan
ředitel od firmy VIS Plzeň.
Bude dotaz na vedoucí stravovny jaká dochucovadla se používají a z jakých polotovarů se
vaří. Je potřebné, aby děti jedly vyváženou stravu a zdravou.
Pozn. ředitele: Rada obce došla k závěru, že došlo po urgenci k vedoucí stravovny k výraznému
zlepšení.
b) Příspěvek na lyžařský kurz pro děti MŠ – byla navržena částka 500,-Kč – v zápise ŠK bez
výsledku a neví, jak vše dopadlo.
Pozn ředitele: částka byla vyplacena.
c) ŠK požádala ředitele školy o uveřejnění článku o školské radě v minulém volebním obdobíčlánek nevyšel, v zápise nebylo zdůvodnění.
d) ŠK informovala o proběhlých kulturně - společenských akcích a o vyhlášených soutěží
v minulém roce.
-

Zimní hrátky

-

Zajištění ohnivé show na Svatojánských slavnostech

-

Pomoc při zajišťování úborů pro pěvecký sbor Pramínek

-

Vyhlášení dvou prázdninových soutěží – Losinská srdcovka – letos nová soutěž

4. Revize jednacího řádu ŠR
Na minulé schůzi byl předložen, projedná a odsouhlasen jednací řád Školské rady Základní
školy a mateřské školy Velké Losiny účinný od 16. 3. 2018. Na základě doplnění předsedkyně
ŠR v jednacím řádu bude doplněno:
„Školská rada se usnáší prostou většinou na zasedání nebo mimo zasedání dle pravidel rozhodování
per rollam (ust. § 175 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění).
Školská rada je usnášeníschopná, jsou-li na zasedání přítomno alespoň šest jejích členů a tito se
jednomyslně shodnou, že se zasedání uskuteční bez účasti ostatních členů ŠR.“
Na příštím zasedání se znovu schválí upravený jednací řád ŠR – doplněný.
Dále bylo odhlasováno, že na každé zasedání ŠR bude přizváno vedení školy, což není uvedeno
v jedacím řádu jednoznačně.
Vyhodnocení hlasování: pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel/a se 1 hlas.
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5. Oživení členství ve Rady rodičů školy Velké Losiny (dále Spolek) – host Miroslav Cikryt
Pan Cikryt má nadále zájem o práci ve spolku, v současnosti chybí členové. Bylo navrženo, že
společně sepíšeme dopis rodičům s výzvou o zapojení a členství – ideál 1 rodič na třídu, který
bude tzv. styčným důstojníkem mezi rodiči, školou, dětmi a spolkem. Kopie a rozdání zajistí
vedení školy.
Bylo dohodnuta schůzka během dalších týdnů s předsedkyní ŠR a předsedou Spolku na sepsání
průvodního dopisu pro rodiče dětí ze školy a školek, které by se dobrovolně stali členy Spolku.
Druhým krokem bude obnovení registrace v u Rejstříkového soudu, oprášení a možná obnovení
názvu spolku – velká podobnost s názvem Rady školy – pozn. předsedkyně.
Do konce školního roku každý z přítomných osloví někoho ze známých, kteří by chtěli, mohli a
rádi vedli děti k zájmové činnosti. Nabídka proběhne v září 2018, budou jasná pravdila,
vykalkulované ceny za kroužek a další nezbytné úkony – dohody o provedení práce, proškolení
a materiálové zajištění.
Klady spolku:
-

Spolky obecně mají jiný zdroj financování – dotace obce, výzvy podpory Krajského úřadu,
nadace velkých firem, sponzorování, členské příspěvky…

-

Jednodušší administrování volnočasových aktivit – kroužků, akcí pro děti, veřejnost apod.
Zápory spolku:

-

Nezájem financování z řad rodičů (neplacení členských poplatků)

-

Nezájem rodičů spolupracoavt na volnočasových aktivitách

-

Neaktivní lídr spolku a ostatních členů – potřeba zviditelňování aktivit, který spolek pořádá
spolu se školou

6. Různé:
Sociální případy v MŠ a ZŠ – shodli jsme se na tom, že v těchto zatím ojedinělých případech
se bude finanční situací zabývat vždy subjekt školy či školek hlavně s rodiči. V případě
intervence požádat sociání komisi obce, zda by nemohla najít cestu k finanční pomoci. Situace
se bude monitorovat a v případě nutnosti může vedení školy spolu s ŠR zajistit konzultace
rodinám. Týká se i případně platby výletů.
E- třídy – rozšířit větší informovanost rodičů s třídním učitelem
Kartičky místo stravenek – zjistit jaké by byly náklady na pořízení, jaké jsou možnosti a zda
při cca 120 strávnících se toto „vyplatí“
Školní akce – možnost uspořádávání ve větších prostorách, případně pořízení mikroportů dětem
z dramatického kroužku. Toto téma je aktuální na Svatojánské slavnosti a na Den matek –
pro letošní rok zatím vystoupení zůstavájí a bude se hledat „cesta“ na příštím zasedání ŠR.
Zájmové kroužky – najít vedoucí kroužků i pro menší děti – předškoláky do školek!
Termín dalšího zasedání: 12. června 2018 – 17:00 hodin – sborovna ZŠ
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2. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 19. 4. 2018
Úkoly:
1. schůzka s p.Cikrytem – dopis rodičům, výzva ke členství – T:do 30.5. - Renata Čechová
2. schůzka s vedoucí stravovny – T:12.6. – jeden člen ŠK a ředitelství školy. Kvalita, kvantita a
elektornická evidence stravenek
3. Kartičky místo stravenek – je to vhodné? účelné? výchovné? ekonomické? - T:12.6 - zjistit u
VIS Plzeň – vedení školy.
4. kalkulace demontáže IT a zakoupení bočních křídel – T:12.6. – vedení školy, Tomáš Vavrys
5. seznam pomůck, materiálů a potřeb pro MŠ z uvolněných 50 tis.Kč na školku – T:12.6. – Ivona
Kolínková + vedoucí učitelka MŠ Sluníčko Dana Machů
6. Hledání vedoucí zájmových kroužků, rozšiřování informace o zajímavé spolupráci se Radou
rodičů, T.12.6. – všichni členové ŠR
7. zaslání zápisů ŠK – ředitelství a J. Matějkové
8. zaslání Inspekční zprávy z roku 2016 a opatření k inspekci – L.Krňávek

..........................
Renata Čechová, předsedkyně ŠR
Zapsáno a upraveno: J.Matějková a R.Čechová
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