ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŢ ČINNOST VYKONÁVÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLINSKO, LEŢÁKŮ 1449, OKRES CHRUDIM
SE SÍDLEM LEŢÁKŮ 1449, 539 01 HLINSKO
1. zasedání školské rady ve školním roce 2014/2015
Datum:

03.11.2014

Přítomni:

Dita Kostelecká; Monika Zahálková
Květoslava Klinecká
Bc. Věra Sokolová; Andrea Boguajová, DiS.

Nepřítomen: Hudcová Ludmila
Hosté:

Ing. et Bc. Tomáš Louda

Program jednání:

1) Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2013/2014.
2) Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2015
Školská rada projednala návrh rozpočtu na kalendářní rok 2015 (provozní
příspěvek zřizovatele, návrh investic).
V návrhu rozpočtu pro příští kalendářní rok je počítáno s další postupnou
obměnou žákovského nábytku v kmenových třídách (nákup výškově stavitelných lavic
a židlí na 2. stupni) a s doplněním tříd o úložné prostory pro žáky). V rozpočtu
je uvažováno i s postupným doplňováním šatních skříněk.
Návrh rozpočtu vychází z požadavků rodičů zjištěných při dotazníkovém šetření,
které na škole proběhlo v květnu loňského školního roku.
3) Vlastní hodnocení školy – základní evaluace a hodnocení matematických
dovedností ţáků
Školská rada byla seznámena s výsledky evaluačního šetření, které na škole
proběhlo na konci loňského školního roku.
Závěry uvedené v evaluační zprávě jsou volně k dispozici pro všechny rodiče.
Na některé připomínky a požadavky ze stran rodičů a žáků bylo již na konci
loňského a v průběhu letošního školního roku reagováno:
- úprava koncepce pro výuku Matematiky na 1. stupni (výuka matematiky
klasickou metodou pouze se zařazením prvků metody prof. Hejného);
- obměna učebnic pro výuku matematiky na 2. stupni (standardní výuka
matematiky s využitím učebnic matematiky nakladatelství Prometheus);

- úprava koncepce pro výuku Anglického jazyka;
- obměna školního nábytku v kmenových třídách (nákup stavitelných žákovských
lavic a židlí do V. B, VI. A, VII. A. VII. B);
- nákup nových didaktických pomůcek (přírodopis, anglický jazyk, matematika,
tělesná výchova;
- zařazení většího počtu společných akcí pro žáky a jejich rodiče;
- zkvalitňování prezentace školy;
- vytvoření nových webových stránek.
Ředitel školy požádal členy školské rady o zprostředkování informace, že veškeré
připomínky k činnosti školy je možné kdykoliv řešit přímo s ním a to buď osobně, telefonicky,
nebo prostřednictvím emailu.

4) Připomínky rodičů ke stravování ve Scolarestu
Zástupce rodičů přednesl připomínky rodičů ke stravování ve Scolarestu. Někteří
rodiče jsou nespokojeni se skladbou jídelníčku a kvalitou jídla.
Ředitel školy slíbil předání této informace vedení Scolarestu.
Současně připomněl, že jednání se Scolarestem probíhala již v průběhu loňského
školního roku, na kterých byla dána možnost řešit veškeré problémy spojené
se stravování průběžně a přímo s vedením Scolarestu. V letošním školním roce byly
pro rodiče připraveny dva dny otevřených dveří, které mohli rodiče využít k řešení svých
připomínek (dne otevřených dveří se zúčastnilo 9 rodičů).

Usnesení:

-

Přílohy:

-

V Hlinsku dne 03.11.2014

Zapsala: Monika Zahálková

……………………………………………..

Ověřila: Andrea Boguajová, DiS.

……………………………………………..

Dita Kostelecká

……………………………………………..

Bc. Věra Sokolová

……………………………………………..

Květoslava Klinecká

……………………………………………..

