Zápis ze zasedání školské rady ZŠ a ZUŠ Jesenice

Datum a místo jednání : středa 6.11.2019 , ZŠ Jesenice

Přítomni: předsedkyně školské rady: Jana Táčnerová, ( JT )
ředitelka ZŠ a ZUŠ Jesenice: Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná ( JN )
ekonom ZŠ a ZUŠ Jesenice: Ing. Ivana Psotová ( IP )
členové rady : Mgr. Světlana Vrbková ( SV )
Mgr. Milena Vorlíčková (MV )
Mgr. Eliška Kubů ( EK )
Bc. Robert Řehák ( RR )
Tomáš Zanáška ( TZ )

Projednávaná témata :
1) Provozní rozpočet na školní rok 2019 / 2020
JN a IP představili upravený provozní rozpočet ( upravenou tabulku ) pro
školní rok 2019 / 2020. Bylo zmíněno, že upravený rozpočet byl
konzultován se zřizovatelem školy ( jmenovitě starosta obce Jesenice a
tajemník OÚ ), kde se mimo jiné sdílela informace o novém formátu
tabulky pro konečnou finalizaci rozpočtu.
Členové rady měli několik dotazů k navrženému rozpočtu, konkrétně pak
k položkám :
- interaktivní tabule
- IT technika, a to jak HW - výměna notebooků za stacionární PC , tak
SW - náklady na licence, programy
- nový kroužek střelby a pořízení vybavení - elektronické vzduchovky a
jejich případné použití pro organizaci meziškolské soutěže, atd….
Samostatně pak byly diskutovány plánované náklady na suplování učitelů
a obecná organizace školy v té oblasti , tj. plánovaná a řízená výměna
hodin.
JN a IP odpověděli na všechny vznesené otázky.
Vzhledem k uvedenému a také vzhledem k výše zmíněné informaci o
novém formátu tabulky pro finalizaci provozního rozpočtu bylo dohodnuto,
že rozpočet bude z hlediska navrhovaných částek ( náklady a výnosy )
školskou radou podpořen / schválen.
Všichni členové školské rady tímto potvrzují, že byli se všemi položkami
rozpočtu seznámeni a souhlasí bez připomínek.

2) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018 / 2019
Členové školské rady opakovaně vznesli připomínky ke kvalitě zpracování
výroční zprávy, zejména v oblasti jednotného formátu a minimalizace
pravopisných chyb, a to zejména z důvodu, že se jedná o veřejně
dostupný dokument, který se podílí na tom , jak školu vnímají rodiče a
široká veřejnost.
SV sdílela zkušenosti z jiných škol, kde je za zpracování zprávy
zodpovědný jeden konkrétní člověk ( ideálně učitel ČJ ), plus byla
diskutována alternativní možnost zadání vypracování výroční zprávy
externímu zpracovateli.
JN vyjádřila poděkování za předání těchto informací a zkušeností.
Následně přislíbila členům rady zajištění potřebných kroků k nápravě
popsaných nedostatků tak, aby se při zpracování výroční zprávy pro
aktuální školní rok již neobjevovaly.
Na základě výše popsaných skutečností členové rady schválili výroční
zprávu za školský rok 2018 / 2019 v aktuálním znění a bez připomínek.
3) Různé :
a) Členové rady byli informování o odchodu pana Řeháka z učitelského
sboru školy, a to k datu 31.12.2019.
JN informovala o přípravách na volbu nového člena školské rady z řad
učitelského sboru, kde jsou k dnešnímu datu dva před-vybraní
kandidáti.
V rámci diskuze bylo dohodnuto, že termín příští školské rady musí být
stanoven s ohledem na volbu nového člena rady.
b) SV doporučila připomenout dětem a rodičům pořádání lampionového
průvodu.
c) EK informovala členy rady o možnosti exkurzí pro děti školy v rámci
nového programu – spolupráce s neziskovou organizací.
d) Bylo dohodnuto, že EK si vyžádá aktuální připomínky, dotazy a
komentáře rodičů žáků školy z blížících se konzultací a třídních
schůzek. Tyto budou následně projednány na příštím zasedání školské
rady.

4) Termín příštího zasedání školské rady : středa 29.1.2020.

Zápis zpracován dne 14.11.2019
Tomáš Zanáška

