3. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Velké Losiny

Datum a čas:

5. květen 2022, 17.00 hodin (sborovna školy)

Prezenční listina:
Renata Čechová

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

Lenka Hetmánková

................…

Ivona Kolínková

. . . . .nepřítomna. . . . . . . . .

Lenka Krňávková

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

David Křepský

. . . . . . řádně omluven. . . . .

Jarmila Mlčochová

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

Pavla Orlová

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

Světlana Podhajská

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

Zuzana Šišmová

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

Přizvaní: Jiří Ševčík, ředitel

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

Veřejnost:

Program:
1. Otázky a odpovědi na vedení ZŠ a MŠ - otázky vycházeli z návrhů rodičů:
a) otevírací doba ŠD a její možná úprava tak, aby mohli rodiče vyzvedávat děti kdykoliv po
řízené činnosti. Odpověď – do konce šk.roku nebudou provedeny žádné změny a doba
vyzvedávání se upraví až od září 2022.
Pozn: Změna nastala po stížnosti jednoho z rodičů a tím se upravila doba a způsob
vyzvedávání všech dětí v družině.
b) otevírací doba MŠ od září - ideál pro rodiče 6.00 -16.15 hod. případně 16.30 hod. Dle
vedení školy nelze prodloužit, neboť pracovní doba je přepočítávána na 4 úvazky a ty jsou
vyčerpány a na další minuty po 8hod.prac době, by se nedostávalo z rozpočtu školy
financí.
Po dlouhé diskuzi s různými návrhy a poté dovysvětlení ředitelem školy jsou navrženy
tyto kroky: 1. krok: v dotazníku pro rodiče dát otevřenou otázku, jaká by byla ideální doba
pro pracující rodiče. Dle zájmu 2. krok: navrhnout zřizovateli, zda by bylo možno dobu
upravit a případně najít financování na krátký úvazek pro jednoho pedagoga či školnici,
která by byla ráno a pak odpoledne déle ve školce (jedná se o dvě budovy, takže dvě
osoby). Důvodem změny těchto časů je, že rodiče nepracují v Losinách, ale dojíždějí a do
16.00 hod. lze velmi těžko stihnout vyzvedávání dětí. Všichni nemají prarodiče,
sourozence či ochotné sousedy. Ranní čas nelze posunout na 6.30 hod., neboť od 6.00
hod. chodí rodiče také do zaměstnání.
Pozn: Provozní doba a její úprava se dotýká hlavně zaměstnanců nikoliv podnikatelů.
c) MŠ a letní prázdniny - na dotaz o možném pořádání příměstských táborů pro mladší
děti do 6ti let, bylo sděleno toto: letos zjistí zájem o červencové “hlídání” dětí a dle toho
a hlavně dostatečného personálního obsazení, by se mohli tzv. letní přím.tábory pro malé
děti zorganizovat pod hlavičkou školy. Otázkou je stravování (kuchařky také vybírají
dovolenou) . Musela by se zajistit cateringová firma. Tato „letní služba“ by měla být
zaplacena přímo rodiči bez dotace školy. Důvodem tohoto dotazu je, že MŠ jsou v
červenci zavřené obě a rodiče řeší, co s dětmi, když nemají hlídání a chodí do práce.
Nemají tolik dovolené, aby si vybrali všechny 4 týdny.
Pozn: V červenci si vybírají pedagogové dovolenou a obslužný personál má nejvíc práce
na úpravách, opravách a úklidu toho, co se nestihne přes rok, případně po malování tříd
a chodeb.
d) stravné a kontroly placení přes účet či SIPO - vedení školy intenzivně pracuje na opravě
a všem, kterých se týkala druhá platba či jiná platba, či nestržení částky z účtu, SIPO byla
odeslána omluvná zpráva - přes elektronické žákovské.
e) Téma ovoce a čerstvé zeleniny v jídelníčku MŠ a ZŠ - vedoucí paní Lakomé byly
požadavky dány od stravovací komise. Dle ředitele se nemá Školská rada zabývat
stravováním dětí ni žáků. Od toho je ve škole stravovací komise, která vše vyřeší.
f) Zájmové kroužky od příštího šk. roku a za jakých podmínek, když nebude SRPŠ (dva
roky před pandemií, kroužky byly administrovány pod SRPŠ) - v letošním šk.roce díky
pandemii kroužky obnovily činnost až od března, ale ne všechny – pracoval dramatický a
rybářský.
Pokud se nenajde “fungující” aktivní předseda SRPŠ a jeho tým spolupracovníků,
zájmové kroužky budou organizovány pod hlavičkou školy a bylo slíbeno, že od září
vznikne seznam kroužků pro děti a žáky i s podmínkami přihlašování a určených dní a
hodin začátků.

Dokončení navrhovaných otázek v dotazníku "spokojenosti" a určení cíle, co nám má
dotazník odkrýt a zda nám pomůže vytvořit cíle směřování vzdělávání a výchovy našich
dětí - v MŠ a ZŠ.
3. Forma distribuce dotazníků: v ZŠ přes elektronickou žákovskou a v MŠ papírovou formou.
Termíny odevzdání: do 23.5 2022 do konce června (i dříve) vyhodnocení zveřejníme i pro
rodiče.
4. Diskuze - různé
2.

úkoly:
- dotazník pro rodiče: upravit do elektronického zpracování a poslat řediteli školy do pondělí
9.5.2022
- dotazníky pro MŠ poslat vedoucím učitelkách paní Daně Machů a Iloně Kolínkové do 16.5. 2022,
které distribuci učiní rozdáním rodičů - ideálně anonymně.
- po termínu 23.5. poslat členům ŠR výsledky dotazníku a poté zveřejnit.

Další jednání ŠR bude svoláno na čtvrtek 15. září 2022 na 17.00 hod. do sborovny školy. Opět
budeme rádi, když přijde veřejnost.
Ve Velkých Losinách dne 19.5. 2022
Zapsala: Renata Čechová

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

předsedkyně ŠR

