Zápis z jednání školské rady ZŠ Bořitov
Termín a místo konání: středa 11.3.2015 7:15-7:50, ZŠ Bořitov
Přítomni: paní Filoušová, Mgr. Dvořáčková, paní Marečková, Bc. Kucharová, PaedDr. Verner, Ing.
Kakáč
Hosté: PhDr. Hlavatá, ředitelka školy

Školská rada se sešla zejména ve věci projednání připomínek k novému školnímu řádu ZŠ Bořitov a
k diskusi o drobných připomínkách k chodu ZŠ a MŠ Bořitov

Během zahájení proběhla volba předsedy školské rady, kterým byla jednomyslně zvolena Mgr.
Dvořáčková, která tuto funkci vykonávala doposud.

Hospodaření školy za rok 2014
-

ZŠ dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 30 553 Kč
Z něj většina 25 553 Kč bylo uloženo do rezervního fondu, zejména na nákup nového
vybavení v budoucnu, zbytek 5 000 Kč byl převeden do fondu odměn

Na rok 2015 schválila rada obce příspěvek na provoz školy ve výši 1 M CZK.
Z větších investičních akcí čeká v letošním roce školu
-

dostavba prostor nad tělocvičnou, kde by měla vzniknout nová třída, kancelář a sociální
zařízení
výstavba pergoly ve školce, která by měla umožnit jít s dětmi ven i za mírně nepříznivého
počasí
žádost o dotaci na nové dětské hřiště v MŠ nakonec zastupitelé obce nepodali kvůli její
nevýhodnosti. Ředitelka školy zjišťuje alternativní možnosti pro výstavbu nového hřiště

Školní řád
-

Ředitelka školy připravila návrh nového školního řádu pro ZŠ
Školní řád obsahuje všechny zákonné náležitosti
Drobné technické připomínky byly diskutovány a školní řád bude ještě doplněn
Školská rada souhlasila s novým zněním školního řádu ZŠ Bořitov

Mateřská škola
-

dotaz na kapacitu – podle kolaudačního rozhodnutí je kapacita MŠ 56 dětí
od nového školního roku se plánuje ji plně využít, plus přístavba pergoly viz výše

-

-

v této souvislosti je v plánu přijmout do MŠ dalšího pedagogického pracovníka, aby na obě
třídy mohly být dvě učitelky a třídu si mohly rozdělit. Pedagog bude přijat na dobu určitou
k překlenutí kritického období velkého počtu dětí
Ředitelka školy podá zastupitelstvu obce návrh na zvýšení školného v MŠ na 300 Kč měsíčně
(ze současných 200 Kč). Vzhledem k platné úpravě daně z příjmů fyzických osob nemá školská
rada k návrhu připomínek

Dotazy a různé
-

-

-

Družina – o druhé třídě družiny se uvažuje, ale bude záležet na množství finančních
prostředků, které zbydou. Prioritou je čtvrtá učitelka do MŠ
Vyzvedávání oběd první den nepřítomnosti žáka – je možné kdykoli během dopoledne,
nejpozději do 11:30 donést do kuchyně v MŠ jídlonosič. Jídlo je pak možné si vyzvednout do
15:30 v MŠ
Odhlašování žáků z obědů a omlouvání z výuky
o MŠ – stačí zavolat do kuchyně MŠ, při odhlášení oběda je dítě automaticky omluveno
o ZŠ – je třeba odhlásit žáka z oběda a zároveň zavolat (poslat email) do školy a omluvit
žáka z výuky
Přihlášky do MŠ – nově jsou formuláře k dispozici i na webových stránkách MŠ
Stromy na zahradě školky – jejich stav je v pořádku a pravidelně kontrolován. O výsadbě
nových bude možno uvažovat v celkové koncepci úpravy okolí školky

Pomoc rodičů
Ředitelka školy požádala zástupce rodičů ve školské radě o organizaci pomoci při různých drobných
pracech a akcích školy a školky.
Pan Kakáč se nabídl, že organizaci zaštítí. Ve spolupráci s ředitelkou školy budou zjištěny adresy
zájemců, kteří chtějí být informováni o podobných akcích a jsou ochotni se přičinit o rozvoj školy a
školky a její další zlepšování.
Aktuálně se v průběhu dubna, května počítá s brigádou na nátěr plotu v MŠ a dále zbroušení a nátěr
laviček na zahradě MŠ. V průběhu června se plánuje vyklízení škříní v budově ZŠ a odnos některých
starých židliček a lavic.

Zápis sestavil: Jiří Kakáč, jiri.kakac@gmail.com

