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

Zápis Školské rady – č. 2
Dne:

27. 1. 2014, 16:00 – 17:30

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







Organizace přístavby (rozšíření) školy
Zapojení školy v rámci projektů
Webové stránky školy
Spolupráce školské rady, rodičů a školy
Různé
Diskuze

Zápis z jednání:
1. Organizace přístavby (rozšíření) školy
Školská rada vzala na vědomí informace týkající se přístavby školy, jejíž realizace by měla
probíhat v období 01/2014 – 05/2015. V souvislostí s realizací byla školská rada informována o
zkrácení školního roku 2013/2014 o 1 týden (5 dní ředitelského volna) s tím, že škola je schopna
zajistit jak družinu tak školní stravování pro ty, kdo projeví zájem. V případě, že nastane
termínový skluz s pracemi během letních prázdnin (zřizovatel školy apeluje na zahájení nového
školního roku dne 1. září 2014), je dle paní ředitelky možno v krajním případě řešit dalšími 5-ti
dny volna z nového školního roku 2014/2015.
Školská rada v komentáři zdůraznila apel na připravované smlouvy, tak aby byly jasně definovány
termíny včetně souvisejících penále v případě jejich nesplnění.
2. Zapojení školy v rámci projektů
Školská rada byla seznámena s úmyslem zapojení školy do projektu „Rodiče vítáni“ s tím, že škola
na jeden rok zaplatí účast (značku). Rodiče žáků budou o tomto projektu informováni
prostřednictvím letáků a webových stránek školy .
Školská rada byla dále seznámena se snahou školy zapojit se do projektu „Zdravá škola“. V
případě úspěšné obhajoby se jedná o čtyřletý projekt v rámci kterého lze čerpat finanční
prostředky do 60000,-.
3. Webové stránky školy
Školská rada byla seznámena o probíhají diskuzi s administrátorem webových stránek ve snaze
upravit (zefektivnit) stávající redakční systém. Aktuálně se čeká na zpracování nabídky.
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4. Spolupráce školské rady, rodičů a školy
Školská rada diskutovala budoucí spolupráci školy nejenom se školskou radou, ale i s rodiči. Paní
ředitelka upozornila na chybějící zástupce ze strany rodičů. Byl vznesen návrh jmenovat alespoň
jednoho zástupce z řad rodičů za jednu třídu. Tito zástupci z řad rodičů by následně tvořili
skupinu, jež by byla partnerem paní ředitelce .
5. Různé
a) Školská rada byla informována o posunutí úprav átria školy v souvislosti s realizací projektu
přístavby školy.
6. Diskuze
a) Spoluúčast rodičů při úpravách átria školy
b) Sdružení nebo unie rodičů – stávající Klub přátel školy (KPŠ) nemá žádnou osobu, která by
klub zastupovala a na kterou by se šlo obrátit.

Zapsal:

Miroslav Černý
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