Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 248,
příspěvková organizace, okres Žďár nad Sázavou
Školní rok 2013/2014

Zápis Školské rady – č. 1
Dne:

7. 10. 2013, 16:00 – 18:00

Přítomni: Viz příloha č. 1
Přílohy:
1. Prezenční listina
Program:






Výroční zpráva školy 2012/2013
Informace o zahájení školního roku 2013/2014
Rozpočet školy
Různé
Diskuze

Zápis z jednání:
1. Výroční zpráva školy 2012/2013
Školská rada vyslechla komentovaný výklad k výroční zprávě školy za uplynulý školní rok
2012/2013 přednesený paní ředitelkou Mgr. Dobrovolnou s tím, že na místě byly zodpovězeny
vznesené dotazy. Výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách školy.
Školská rada schválila výroční zprávu školy za rok 2012/2013.
2. Informace o zahájení školního roku 2013/2014
Personální a organizační změny týkající se zahájení školního roku 2013/2014 školská rada
vyslechla během svého minulého jednání. Aktuálně byla školská rada prostřednictvím paní
ředitelky seznámena se záměrem zahájení oprav átria školy v 10/2013 ve spolupráci se
zaměstnanci Obce Velká Losenice a to včetně snahy zapojení žáků školy do těchto oprav. Dále
byla seznámena s plánem modernizace počítačové sítě školy včetně počítačové učebny z
prostředků EU. Z prostředků EU je plánováno i dovybavení školními pomůckami.
3. Rozpočet školy
Paní ředitelka informovala školskou radu o zbývajících prostředcích z rozpočtu na tento
kalendářní rok s tím, že poslední čtvrtletí tohoto roku by mělo být pokryto. Rozpočet školy pro
nastávající kalendářní rok je teprve připravován.
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4. Různé
a) Školská rada byla seznámena se získaným doporučením k financování projektu „Modernizace
a zkvalitnění výuky ZŠ a MŠ Velká Losenice“ v plné výši.
b) Školská rada byla seznámena se snahou školy zapojit se do projektu „Rodiče vítáni“. V rámci
tohoto tématu byla diskutována problematika zájmu rodičů o stav dění ve škole resp. jejich
angažovanost s tím, že ze strany rodičů by měla být i vyšší podpora pedagogického sporu.
c) Školská rada byla seznámena s aktivitami dětí, kdy paní ředitelka vyzdvihla tzv. „Školní
turnaje“ (šachy, fotbal, apod.) s tím, že je ale problém v dětech aktivitu probudit.
d) Školská rada byla seznámena se zřízením „Školní klubovny“ za účelem dozorování žáků
2.stupně čekajících na odpolední vyučování či odjezd autobusu. Klubovna byla zřízena v
uvolněných prostorách kabinetu MŠ s tím, že bude postupně dovybavována.
5. Diskuze
a) Výdej a prodej mléka

Zapsal:

Miroslav Černý
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