1. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 10.1. 2019
Datum a čas
:

10. ledna 2019, 17.00 hodin (sborovna školy)

Prezenční listina:

1. Renata Čechová

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

2. Lenka Grmelová

. . omluvena. . . . . . . . . .

3. Lenka Hetmánková

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

4. Ivona Kolínková

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

5. Veronika Krmelová

. .omluvena . . . . . . . . . . .

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

…………………………….

12. Miroslav Cikryt, předseda SRPŠ

…………………………….

13. Lenka Žídková, zástupce dětí školy
14. Nikol Šafková, zástupce SRPŠ
15. Radek Matějka,zástupce SRPŠ
16. Petr Harna,zástupce SRPŠ
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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. Informace o plánované rekonstrukci odborných učeben, kabinetů a exteriérů
4. Spolupráce na plánování, přípravě a realizaci Školního plesu.
Zápis jednání:
1. Přivítání všech přítomných a hostů – Mgr. Jiřího Ševčíka, Mgr. Václava Machaně
a dalších přítomných od 18.00 hodin.
2. Zprávy o plnění úkolů z minulé ŠR a řešení námětů z minulé diskuze:
- Byly předány výsledky ankety z roku 2017-18 se všeobecným zaměřením - anylýza
od od Davida Másilky. Zájemcům z řad ŠR bude předána tištěná verze.
- Akce kvalitní strava ve školní jídelně: pokračování v jednání o stravě - připomínky z
řad strávníků, jak žáků, tak učitelů - větší množství konzervovaných potravin,
používání polotovarů a malé množství čerstvé zeleniny a ovoce. Ovoce do škol je
nadstavbou stravování a je zdarma, dotováno Ministerstvem zemědělství.
Námět dalších kroků: po zapracování nové paní vedoucí jídelny navázat na činnost
tzv. stravovací komise - v čele s paní uč. J. Viktorinovou - vyjádření spokojenosti či
nespokojenosti žáků - např. smajlíky nebo barevnými korálky, či jiným způsobem po
jednotlivých dnech - okamžitá zpětná vazba pro kuchařky, jak se jim oběd vydařil i
pro dozorující učitele. Společná konzultace nad jídelníčkem, který je znám měsíc
dopředu. Stravovací komise by mohla dávat náměty na recepty, které lze považovat
za chutné, zdravé a při tom u dětí oblíbené.
Paní vedoucí bude nabídnut dotazník pro rodiče o stravovacích návycích, který
sestavili rodiče z jiné školy, ze které lze vyvodit, jaké požadavky na stravu ve škole
mají samotní žáci a rodiče.
Dále bude podporováno ŠR, aby se školní stravovna zařadila do projektu zdravá
školní jídelna.
- “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.
-

Ze strany předsedkyně komise a některých členů byla projevena lítost nad tím, že
odešel na jinou školu další žák naší školy. Důvody nebyly Školské radě vysvětleny.
I když ve škole probíhají preventivní programy kompetentních sociálních agentur a
specializovaných pracovišť pedagogických poraden nelze zamezit neadekvátním
intervencím některých žáků a dle ředitele školy, bohužel není paralelní ročník, do
kterého by žáci, kterým kolektiv “nesedí”, mohli přejít.
3. Byli jsme informováni o chystaných investicích do odborných učeben a jim
přilehlých sociálních zařízení. Celý projekt čeká na vypsání dotačního titulu např. z
IROP nebo jiných Operačních programů.
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Pan ředitel ŠR provedl čtyřmi etapami rekonstrukcí školy, které každá činní investici
kolem 7,5 mil.Kč.
1. etapa- bezbariérová zdviž, sociální zařízení, přírodověda
2. etapa - fyzika, chemie
3. etapa - počítačová učebna a hudebna
4. etapa - exteriéry školní zahrady - stavba multifunkčního altánu pro výuku a
oprava a vznik amfiteátru - vše rozkresleno na návrzích arch.ing. Řezníčka. Návrh
není definitivní a měla by k ní proběhnout diskuze s učiteli odborných předmětů tak,
aby byl využit a byl funkční z hlediska výuky a potřebám žáků.
Prioritou zřizovatele a vedení školy je v první řadě decentralizace topení školy, která
bude předcházet všem výše uvedeným etapám investic.
4. Školní ples - ředitel školy vyjmenoval všechny potřebné kroky, které musel učinit do 10.
ledna 2019, tak aby školní ples mohl 9.února zdárně proběhnout s přáním, že příští rok
školní ples bude plně v kompetenci Spolku rodičů a přátel školy a Školské rady.
Co je hotovo: objednání kapely - Kareta ze Šumperka, zajištění termínu plesu v AZ areálu
a její bezplatný pronájem, výlep plakátů a propagace na infokanálu, oslovení sponzorů,
rodičů na výpomoc i na dary do tomboly, tisk vstupenek a zajištění prodeje v infocentru,
určení koordinátora přes dary na tombolu - S. Podhajská, zajištění předtančení - žáci ze
školního klubu, oslovení dodavatelů potravin do kuchyně plesu, zajištění přípravy stravy,
dovezení ubrusů a sklenic ze školy, zajištění výzdoby sálu a namazání jednohubek,
objednání čety hasičů z Maršíkova na přípravu sálu a úklid stolů a židlí po plese.
Co je potřeba doladit:
-

nahlášení plesu na OSA a Celní správu - úkol: Cikryt SRPŠ
zajištění personálu na jednotlivé stanoviště od 16.00 hod. 9.2. - úkol Cikryt SRPŠ
rozpis viz níže
zajištění zboží do baru včetně papírnického zboží, kávovaru - úkol: Cikryt a Jakub
Gál, domluvit vstup do kuchyně s paní Krňávkovou, převzetí inventáře kuchyně
zajištění týmu na celkový úklid sálu - úkol: SRPŠ a ŠR

Rozpis stanovišť na školním plese:
Vstupné: Nováček, Šafková
Šatna: Harna, Šulová
Kuchyň: Cikyt, Černohousová, Minaříková
Bar: Gál, Matějková, Matějka, Kolínková, Vavrys, Žídková
Víno: Krňávek, Čechová
Míchané nápoje: Bartoš
Termín dalšího setkání 16. května v 17.00 hod. ve sborovně školy.
.......................
Renata Čechová, předsedkyně ŠR
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