2. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Velké Losiny

Datum a čas:
listina:

31. březen 2022, 17.00 hodin (sborovna školy)Prezenční

Renata Čechová

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L

Lenka Hetmánková

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

Ivona Kolínková

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

Lenka Krňávková

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

David Křepský

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

Jarmila Mlčochová

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

Pavla Orlová

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

Světlana Podhajská

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

Zuzana Šišmová

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

Přizvaní: Jiří Ševčík, ředitel

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

Radek Matějiček, předseda SRPŠ - omluven, nepřítomen

Veřejnost: Kateřina Dragounová a Robert Nováček - rodiče dětí a žáků MŠ a ZŠ Velké Losiny

Program:
1. Prohlídka nových učeben a přilehlých kabinetů a školního klubu.
2. Představení dotazníku pro žáky a rodiče ZŠ a MŠ z roku 2017 - návrh možného
obnovení, doplnění otázek a vyhodnocení a načasování.

3. Diskuze - různé - podněty, návrhy, připomínky, úkoly
4. Příští schůzka ŠR - termín: 5. května 2022

............................
Jméno, příjmení, předsedkyně ŠR

Usnesení 2. zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Velké Losiny
ze dne 31. března 2022
Po projednání všech bodů programu Školská rada Základní školy a mateřské školy
Velké Losiny
I. schvaluje:
Předložené znění dotazníku, který vypracovla v roce 2017 pro školu společnost
KANTAR.
Poznámky
pro
změnu
dotazníku:
a)
Dotazník
rozdělit
na
školu
a
školku
zvlášť
b)
otázka
č.
2
redukce
odpovědí
c) otázka č. 3 - doplnit o bod (Podpora dětí poznávat svět)
d) otázka č. 4 - jiná formulace otázky a to: Jaký mají učitelé přístup k dětem?
e)
otázka
č.
6
doplnit
o
Facebook
f) otázka č. 7 - pouze bod (Sponzorství a materiální pomoc a bod Spolupráce při
realizaci školních/školkových projektů, besed a akcí)
Pro MŠ vložit do dotazníku : vyhovující otevírací dobu MŠ - varianty:
6.30 - 16.00 hod. nebo 6.00 - 16.00 nebo 6.30 - 16.30 hod.

a jiná

Bere na vědomí:
* předsedkyně rozešle (pro zajímavost) dotazníky pro rodiče dětí a žáků MŠ a ZŠ
Bohdíkov. Tyto formuláře každým rokem rozdává vedení školy rodičům, aby zjistilo,
ve kterých oblastech vzdělávání a výchovy mohou více podpořit či změnit strategii
nebo, ve kterých se mohou pochválit a předávat zkušenosti dále.
* Dotazy a připomínky z řad veřejnosti: paní Dragounová chtěla vědět, jak řeší obec
problém s postřikem chodníků i v blízkosti dětských hřišť a MŠ ROUNDUPEM, byla
odkázána vznést dotazy na Radu obce.
Otázky: Kdy a jak často se stříkají plevele? Neměl by být termín aplikace vyhlášen
veřejně, aby se předešlo vlivu na zdraví domácích zvířat a v prvé řadě dětí? Proč se
nepřistoupí na jinou variantu odstraňování?
* V březnu byla některým strávníkům z účtů stržena částka 2x, od minulého června
jsou zaznamenávány chyby strhávání stravného, vratek či nedoplatků - poukázalo na
tento problém několik rodičů z MŠ. Kde se stává chyba? Proč se stala? Kdo je za
strhávání stravného zodpovědný? Jaká je kontrola? Lze tomu předejít?
* Některé otázky padající na konci jednání, kdy nebyl přítomen ředitel školy a
budeme mít na zodpovězení čas příště:

téma: "otevírací" časy ŠD a MŠ
téma: letní prázdniny a pořádání příměstských táborů
téma: ovoce a zelenina v jídleníčku MŠ a její nedostatek
téma: zájmové kroužky od příštího roku a za jakých podmínek, když nebude SRPŠ
téma: komunikace a předcházení problémům
Další jednání ŠR bude svoláno na čtvrtek 5. května 2022 na 17.00 hod. do
sborovny školy. Opět budme rádi, když přijde veřejnost.
Ve Velkých Losiných dne 19.4. 2022
Zapsala: Zuzana Šišmová a Renata Čechová
.........................
předsedkyně ŠR

