4. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 25. 10. 2018
Datum a čas
:

25. října 2018, 17.00 hodin (sborovna školy)

Prezenční listina:
1. Renata Čechová

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

2. Lenka Grmelová

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

3. Lenka Hetmánková

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

4. Ivona Kolínková

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

5. Veronika Krmelová

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

6. Lukáš Krňávek

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

7. Jaroslava Matějková

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

8. Podhajská Světlana

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

9. Tomáš Vavrys

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

10. Jiří Ševčík, ředitel školy - jako host

…………………………...

11. Václav Macháň, zástupce školy jako host

……………………………..
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4. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 25. 10. 2018

Program
:
1. Přivítání zástupců vedení školy a seznámení s dnešním programem
2. Zpráva o splnění úkolů z minulého zasedání a řešení námětů z minulé diskuze
3. Schválení Výroční zprávy, doporučení, náměty, poznámky z řad členů ŠR
4. Stravování - informace o návštěvě dvou členů, závěr, doporučení
5. Různé – diskuse:
Zápis jednání:
1. Přivítání všech přítomných a hostů – Mgr. Jiřího Ševčíka, Mgr. Václava
Machaně.
2. Zprávy o plnění úkolů z minulé ŠR a řešení námětů z minulé diskuze:
A. anketa z roku 2017-18 se všeobecným zaměřením - zpracované výsledky od
Davida Másilky zašle ředitel školy na ŠR.
Komentovaný výsledek: všeobecná spokojenost rodičů se zaměřením na
stravování děti
B. návštěva členů ŠR u vedoucí školní jídelny paní Blažkové a podání zprávy: byla
poslána na všechny členy ŠR:
Komentovaný výsledek: paní Blažková vytváří jídelníček dle standardních postupů
dle nutričního doporučení a spotřebního koše. Uvítala by elektronické “stravenky”.
Ostatní viz zpráva a komentář níže v zápisu.
C. SRPŠ a kroužky: prostředníkem mezi vedoucími a rodiči je určena sl. Nikola
Šafková, řeší propagaci, prezentaci, naplněnost, docházky dětí, výkazy externistů vše s předsedou SRPŠ panem Cikrytem. Novinka: vedoucí kroužků od letošního
roku budou finančně odměněni, na základě odevzdaného výkazu.
Dotaz na nedostatečnost nabídky kroužků pro děti 1. tříd - v nabídce je pouze
dramatický, pěvecký a sportovní hry. Od 2. pololetí družina nabídne TVOŘENÍČKO.
D. Focení ve školkách - vyřešeno oslovením jiné firmy.
E. Víceúčelové hřiště - projekt připraven, čeká se na dotační titul k financování. V
kompetentnosti zřizovatele školy.
F. e-třídy - na vyzvání třídních učitelů bude zaslán login a heslo (více informací bude
poskytnuto na třídních schůzkách). Tato komunikace bude probíhat pouze ve
vybraných třídách ( 3. a 4.tř.)
Pozn ředitele: Systém školní matriky je nachystán na kompletní elektronický přístup
- do jara bude testovací verze, od dalšího školního roku by měla tato komunikace
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4. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 25. 10. 2018
fungovat pro učitele, žáky i rodiče.
3. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Velké Losiny za rok 2017/2018

Všem členům ŠR byla zpráva zaslána 21.10.2018, přečtena a dnes byla VZ přijata bez
připomínek členů.
Připomínky, které vznesla předsedkyně ŠR a některá doplnění VZ navrhla zařadit do
příštího dokumentu VZ :
: doplnit akcemi mateřských škol Veverka a Sluníčko
: doplnit vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků - pokud proběhlo
: projekty, kterými škola v určitém roce prochází stručně popsat např. cíl projektu a jaká je
časová osa plnění. (Ovoce do škol, Moderní učitel, Tymyján….) Hodnocení, přínos.
: vypsat spolupracující všechny organizace
: v přílohách VZ odkaz na články v Pramenech (pozn. ředitele: možnost vydání Ročenky
školy)
: doplnit VZ pár ilustračními fotkami
: doplňková činnost - stručně shrnout i s materiálním vybavením a obsazeností (hospodářský výsledek se objeví v účetní závěrce - únor 2019 pozn. ředitele).
Závěr: Letošní výroční zpráva je schválena dne 25.10.2018 osmi členy Školské rady
bez výhrad. Bude podepsána předsedkyní ŠR na výzvu ředitele školy.
4. Stravování ve školní stravovně
Dle zprávy našich dvou členů, stravovna vaří z kvalitních surovin, má možnost odstoupit
od smlouvy s dodavatelem, pokud není spokojena se zbožím. Až na výjimky z řad
dospělých je spokojenost s vyvážeností, množstvím a chutností stravy.
Výjimky: z řad dospělých jsou tyto připomínky: nedostatek čerstvé zeleniny a ovoce k
hlavnímu jídlu, používání polotovarů k vaření - konzervy, vakuované brambory, sterilovaná
zelenina, zvláštní kombinace potravin - čočka x zelí, filé x rýže (pozn. bylo použito na
týden zahraničních specialit.)
Poznámka z řad rodičů: V době plaveckého výcviku - “nekreativnost” přenosných obědů s
ohledem na nedostatek času na vlastní konzumaci.
Možné řešení: příští rok požádat o jiný čas kurzu - jednání s vedoucím soukromé plavecké
školy p. Molkem.
Letos čeká děti návštěva Zábřeha 2x, tudíž se nebude nic měnit.
Závěr: Návrh pro vedoucí stravování: zapojení se do projektů - “Zdravá školní
jídelna” 
https://www.zdravaskolnijidelna.cz/ nebo “Skutečně zdravá škola”
http://www.skutecnezdravaskola.cz/ a další - k načerpání inspirace od jiných
stravoven a sdílení s vedoucími.
V příloze tohoto zápisu je poslán i dotazník na rodiče o stravovacích návycích dětí, který
byl poskytnut ředitelkou školy v Boleradicích a pomohl tamní vedoucí stravování podchytit
přání rodičů, dětí a zlepšil vzájemné vztahy.
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4. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 25. 10. 2018
Úkoly:
Zápis z dnešního jednání, dotazník na stravovací návyky – T: 30.10. – Renata Čechová
Poskytnutí výsledků ankety z loňského roku od Davida Másilky – T: 10.11. – Jiří Ševčík
Spolupráce na plánování, přípravě a realizaci Školního plesu. T. 10.1.2019
Ples bude probíhat v Areálu zdraví ve Velkých Losinách dne 9. února 2019 pod hlavičkou
SRPŠ Velké Losiny.

Termín dalšího setkání 10. ledna 2019 ve sborovně školy.

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