3. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 12. 6. 2018

Zápis ze 3. zasedání ŠR
Program:
1. Přivítání zástupců vedení školy, předsedy Rady rodičů VL a seznámení s dnešním programem
2. Zpráva o splnění úkolů z minulého zasedání a řešení námětů z minulé diskuze
3. Zájmová činnost a spolupráce školy s Radou rodičů Velké Losiny (dále RR) – host Miroslav Cikryt
4. Různé – diskuse:
Zápis jednání:
1. Přivítání všech přítomných a hostů – Mgr. Jiřího Ševčíka, Mgr. Václava Machaně, Miroslava Cikryta
2. Zprávy o splnění úkolů z minulé ŠR a řešení námětů z minulé diskuze:


Sociální případy v MŠ a ZŠ – předání kontaktu na kurátorku řediteli školy, který zajistí spojení rodičů
s příslušnou úřednicí. Finanční prostředky na tyto případy jsou, je chyba je nevyužít.



E- třídy – učitelé byli v květnu seznámeni s provozem. Pokud bude tato aplikace nadále zdarma, od
září by mohli učitelé komunikovat s rodiči tímto způsobem. Může vstoupit pouze jeden učitel – ideální
aplikace pro třídní na 1.stupni. Dle informací učitelé používají i FC pro spojení s rodiči – je možné i
tato cesta.



Proběhla schůzka s p.Cikrytem – T:do 30.5. - Renata Čechová

Splněno, dopis pro rodiče sepsán a rozdám dětem v 1. týdnu června – v ZŠ i MŠ – čeká se na výsledky,
pak se kontaktují rodiče- zájemci cca v průběhu červenece a spolek požádá o deregistraci, schválí
stanovy….a vše potřebné k legitimitě spolku.


schůzka s vedoucí stravovny – jeden člen ŠK a ředitelství školy. Kvalita, kvantita a elektronická
evidence stravenek – schůzka neproběhla.

Úkol trvá – zhostí se členové školské rady – Veronika Krmelová a Lukáš Krňávek


Kartičky místo stravenek – je to vhodné? účelné? výchovné? ekonomické? - T:12.6 - zjistit u VIS
Plzeň – vedení školy.

Splněno:zpráva od ředitele školy – HV 97.000,-Kč + práce na kabeláži a zpojení 12 000,- Kč, roční
poplatek za provoz 7.300,- Kč


kalkulace demontáže IT a zakoupení bočních křídel – T:12.6. – vedení školy, Tomáš Vavrys

Splněno: cena za demontáž a křídla bude cca 32 000,- Kč


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

Splněno: MŠ Veverka – nákup koloběžek, odrážedel, autíček do zahrady, MŠ Sluníčko – investuje do
ručního nářadí v učebně venku.


Oslovování vedoucích zájmových kroužků, rozšiřování informace o zajímavé spolupráci se Radou
rodičů, T.12.6. – všichni členové ŠR.

Splněno zápis viz níže


zaslání zápisů ŠK – ředitelství a J. Matějkové - splněno



zaslání Inspekční zprávy z roku 2016 a opatření k inspekci – L.Krňávek – splněno

3. Zájmová činnost a spolupráce školy s Radou rodičů Velké Losiny (dále RR) – host Miroslav
Cikryt
Jaká bude spolupráce se školou:
A) Pořádání školního plesu pod hlavičkou RR : T: 9.února 2019 – nejen členové výboru RR, ale i členové
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školské rady se ochotně zapojí do příprav a organizace plesu.
B) Zajištění chodu zájmových kroužků při škole i školce – s tím spojená administrativní zátěž, která doposud
byla na řediteli školy:


sepsání dohod o provedení práce – vzor dohod poskytne ředitel školy i se stávajícími vedoucími
kroužků



přihlášky dětí do kroužků jejich evidence



propagace kroužků na začátku šk. roku - vytištění letáčku s nabídkou



zajištění vstupu jednotlivých vedoucí do objektu školy – hmotná zodpovědnost s vedoucími

Termín dalšího zasedání: ? září 2018 – 17:00 hodin – sborovna ZŠ
4. Různé:
Dotaz na postup prací a aktvit k rekonstrukci víceúčelového hřišti u ZŠ – přípravné projekční
práce probíhají v kompetenci OÚ, setkání s projekční kanceláří, v současnosti se řeší odvod vody při
přívalových deštích ??
Dotaz na firmu, která zajišťovala focení dětí ve školkách – nevhodná kompozice, kvalita fotky.
Vedoucí Mš Veverka I. Kolínková každým rokem osloví jinou firmu, která děti fotí. Vždy se najde někdo
z rodičů, kterým se foto nelíbí. Příští rok zkusí oslovit opět jinou firmu, která si dá „větší práci“ se
samotným focením.

Úkoly:
termín schůzky a zápis z dnešního jednání – T: 30.6. – Renata Čechová
Poskytnutí výsledků ankety na členy výboru – T: 28.6. – Jiří Ševčík
Hledání vhodných vedoucí kroužků – T. 31.7. – všichni členové ŠR
Zaslání přehledu a seznamu jaké kroužky jsou a které budou pracovat pod RR – T. 30.6. – Renata Čechová

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

Kroužky, které pracovali v roce 2017/18 a budou přecházet pod Radu rodičů VL a budou v pracovně právním
vztahu:
Název kroužku
Španělština
Japonština
Začínáme s angličtinou
Dramatický

Věk
2.-9.tř.
5.-9.tř.
2.tř
1.-9.tř

Den a hodina schůzek
Úterý
14.00 – 15.00
Úterý
15.00 – 16.00
Středa
11.15 - 12.00
Středa
13.15 – 14.15

Keramika
Rybáři
Pramínek - sbor

Vedoucí
Jana Dvořáková
František Dvouletý
Jiřina Vavrysová
Jiřina Viktorinová
Světlana Podhajská
Lenka Grmelová
Michal Podhajský
Marie Zichová

6.-9.tř.
1.-9.tř.
1.-5.tř.

Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek

15.35 – 16.30
16.00 – 17.30
11.45 – 12.45

Volejbal
Výtvarný

Václav Machaň
Blanka Senatříková

6.-9.tř.
6.-9.tř.

Pátek
Pátek

12.45 – 13.45
12.30 – 14.30
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