Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Bohuslavice, okres Náchod
konané dne 9. 11. 2015

Přítomni: p. Jitka Macková, p. Denisa Hanušová – za rodiče
Mgr. Ilona Francová, Mgr. Petra Minaříková – za zaměstnankyně školy
p. Petr Vaňát, Mgr. Petr Voda – za zřizovatele
p. Alena Pultarová – host

Program: 1. Souhlas se svoláním ŠR
2. Volba předsedy a zapisovatele ŠR
3. Schválení programu
4. Schválení Jednacího řádu ŠR a Volebního řádu ŠR
5. Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ za rok 2014/2015
6. Kontrola plnění bodů z jednání Školské rady dne 15. 4. 2015
7. Různé
8. Usnesení

ad 1) Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2) Za předsedkyni ŠR byla navržena paní Jitka Macková.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Za zapisovatelku ŠR byla navržena Mgr. Petra Minaříková.

Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 3) Schválení programu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 4) Jednací řád i Volební řád ŠR byl schválen všemi hlasy a stvrzen podpisy na obou
dokumentech. Návrh p. Mgr. Vody na možnost elektronického hlasování byl odložen na
neurčito.

ad 5) ŠR bylo navrženo upravit ve Výroční zprávě:
- „Minimální preventivní program“, což jsou údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
přidat před Mimoškolní aktivity do samostatného odstavce (dle vyhl.225/2009 Sb.)
- přidat do mezinárodních programů pobyt dětí v Polsku (organizuje obec)
- upravit formální stránku dokumentu

Školská rada rozhodla, že po zapracování připomínek bude zaslána Výroční zpráva v PDF
formátu každému členovi ŠR. Po prostudování členové vyjádří, nebo nevyjádří souhlas
s Výroční zprávou svým podpisem na dokument.

ad 6) K bodu 2 – Zabezpečení klece pro odchycené psy. Zvláště členky z řad rodičů zajímalo,
proč je klec v současnosti stále přístupna dětem. Zástupci obce sdělili, že se o problému
mluvilo na zastupitelstvu, ale zatím nebylo vyřešeno. Zástupci obce slíbili rychlou nápravu.

K bodu 3 – Odchody dětí ze školní družiny ve školním roce 2015/16 byly stanoveny takto:
do 13 hodin, v 15 hodin a v 15:30. Toto bylo rodiči akceptováno.

K bodu 4 – Host paní Pultarová vysvětlila Mgr. Vodovi:
- termín programátorské práce – je dostačující a srozumitelný i dle proběhlého auditu, tyto
služby nemohou být účtovány na jiný účet s jiným názvem, než na účet 5. účtové skupiny č.
518, protože by to bylo v rozporu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
- podrobnější rozepsání hospodaření školy ve Výroční zprávě – dle auditu je dostačující, navíc
veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí na Obci.
- byly podrobněji vysvětleny některé položky v hospodaření v MŠ a ZŠ
Dále k bodu 4
– příliš rozepsané personálie pedagogického sboru – zaměstnankyně školy v tomto nevidí
problém, naopak si myslí, že je dobře, když rodiče vědí, kdo s jejich dětmi pracuje.
- prevence sociálně patologických jevů – viz bod 5 této schůze.

ad 7) V souvislosti se budováním nového hřiště a stavbou parkoviště u školy bylo
diskutováno:
- jak vyřešit bezpečný příchod a odchod dětí ze školy, aby při pohybu vozidel nedošlo
k úrazu,
- jak udržet čistotu, aby na hřišti a u okolních keřů nebyly výkaly, zaměstnanci školy navrhli
mobilní WC,
- jak bude ze strany obce řešena kontrola prvků na hřišti – jestli bude určen zaměstnanec,
který bude tyto denně kontrolovat,
V souvislosti s potřebou oprav a úprav budovy školy chtěly členky ŠR vědět, v jakém stadiu
je proces kolaudace budovy školy.

ad 8)
1. Schválení či neschválení Výroční zprávy školy vyjádří členové ŠR svým podpisem na
dokumentu, který bude připraven ve škole po zapracování připomínek. ŠR doporučuje upravit
formální stránku dokumentu.
2. ŠR žádá zástupce zřizovatele o zabezpečení klece pro odchycené psy.
3. ŠR žádá zástupce zřizovatele o zjištění stavu procesu kolaudace budovy ZŠ.
4. ŠR žádá zástupce zřizovatele, aby se zřizovatelem projednali nejbezpečnější varianty
umístění chodníku, nebo stezky pro příchod a odchod dětí.

5. Rada školy bere na vědomí, že předběžný termín příštího zasedání ŠR byl stanoven na 12.
dubna 2016 v 18 hodin v budově ZŠ.

Dne 13. 11. 2015

Na vědomí: všem členům ŠR
ředitelce školy Mgr. Janě Hladíkové

Zapsala: Mgr. Petra Minaříková

