3. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 11.6. 2019
Datum a čas
:

11. června 2019, 17.15 hodin (AZ areál Velké Losiny)

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. Nikol Šafková - host za SRPŠ

…………………………...

11. Šárka Kašíková - host za jídelnu

…………………………...
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Program
:
1. Zpráva o splnění úkolů z minulého zasedání a řešení námětů
2. Diskuze
Omluvení za nepřítomnost vedení školy, z důvodů dnešní vernisáže školní výstavy “Mám
hlad, mám žízeň” na zámku.Omluvena i vedoucí školní jídelny paní Kašíková. Z rodinných
důvodů nemohla přijít.
ad1.
a) Svatojánské slavnosti 2019 - účast školy - načasování jarmarku tak, aby rodiče
mohli přijít k “ plným” stánkům. Prezentace činnosti jednotlivých tříd - nedostatečný
prostor pro všechny rodiče, neřeší to kamera, neboť stejně není slyšet - návrh: tato
prezentace by mohla proběhnout v sále lázní. Když ne na Svatojánkách, tak při
jiných příležitostech - Vánoční besídky, besídka ke Dni matek.
Sál lázní dle sboru učitelů není vhodný z těchto důvodů: malý prostor za podiem,
problém převozu množství věcí, které jsou potřeba na vystoupení ( ve škole je vše
po ruce). Neslyšitelnost vystoupení v prostorách školy je způsobeno neukázněností
rodičů a hostů, kteří ruší svým hovorem představení a také předčasným odchodem
s dítětem ze sálu. Dle názoru učitelů varianta lázně, kvalitní poslech ni vizualizaci
vystoupení dětí nezlepší a je to náročnější na logistiku. Letošní svatojánské
slavnosti jsou již nachystány a není možné měnit načasování jarmarku a zároveň
prezentace tříd - příští rok pohlídat jiné načasování.
b) PAMFILIE - nastínění, jak vypadá situace ohledně prostor umělecké školy
Pamfilie - informace, která zazněla na schůzce zastupitelů obce - nabídka a úvaha
ředitele na poskytnutí prostorů ubytovny FIT - vyjádření členů ŠR: pokud je
ekonomicky přínosnější pronájem ubytovny ZUŠ Pamfilie, určitě je to příznivější
místo pro jejich činnost než uprostřed obce.
Pozitiva přestěhování umělecké školy na ZŠ: hudba neruší okolní obyvatele,
dostačující parkovací plochy i možnost využití sálku v “krčku” školy ke svým
prezentacím pro rodiče, velké množství pokojů, které se mohou stát zázemím pro
jednotlivé hudební nástroje, lze učebny odhlučnit, samostatný vchod, možnost
využití ve večerních hodinách o víkendech, využití dětského hřiště a přilehlých
prostorů pro čekající děti, blízkost vlakové a autobusové zastávky pro dojíždějící
děti.
c) SRPŠ - jak se bude financovat SRPŠ , netransparentnost financování mezi
školou a SRPŠ - tento bod nespadá do kompetence ŠR, nicméně po zvolení
předsedy SRPŠ by se situace měla vyřešit a vykomunikovat s vedením školy - jak
budou pracovat kroužky ve školním roce 19/20, jaká bude organizace plesu a
další ekonomické činnosti spolku.
Dárek - klíčenka od SRPŠ ke Mezinárodnímu dni dětí - třídním učitelům rozdá
Nikola Šafková v posledním týdnu školy. Vedoucí kroužků budou svoláni a zhodnotí
letošní školní rok a fungování financování kroužků a po té se rozhodne, jak v dalším
školním roce budou kroužky financovány a zajištěny. Poznámka - Pramínek
pravděpodobně končí - M. Zichová odchází do důchodu a nebude pokračovat. Dle
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učitelů školy, vzhledem k placení kroužkovného ubylo 50% dětí . Zvažovat, zda tuto
platbu zrušit, aby zpívalo více dětí? Nebude to precedent pro ostatní kroužky dramatický, anglický a další?
d) STRAVENKY - elektronická evidence stravenek - již je v řešení
Diskuze a úkoly:
-

kalkulace 10 portů s mixážním pultem pro využití na prezentace školy - T. Vavrys T. 10.10. 2019
zjistit zda byly vybírány peníze za keramiku - v případě, že ano, tak vrátit rodičům N.Šafková - T: do 27.6.
poznámka ke stravě: zjistit, zda lze udělat alternativu k rybímu chodu -děti vrací a
rybu nejí
od nástupu nové vedoucí jídelny se rozmanitost zeleniny a ovoce zlepšila, již není
jídlo příliš slané, je dodána i voda k obědu

Termín dalšího setkání v 10. 10. 2019 v 17.00 hod. ve sborovně školy.

Zapsala: R.Čechová
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