Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Bohuslavice, okres Náchod
konané dne 22. 11. 2016

Přítomni: p. Jitka Macková, předsedkyně ŠR, p. Denisa Hanušová – za rodiče
Mgr. Ilona Francová, Mgr. Petra Minaříková – za zaměstnankyně školy
p. Petr Vaňát, Mgr. Petr Voda – za zřizovatele
Nepřítomen: p. starosta, který byl pozván jako host
Program: 1. Souhlas se svoláním ŠR a schválení programu
2. Kontrola usnesení ze zasedání ŠR z 12. 4. 2016
3. Schvalování Výroční zprávy školy
4. Schvalování úprav ŠVP a Š. řádu
5. Různé
6. Usnesení
ad 1) Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2) Na dnešní zasedání byl pozván pan starosta Tojnar, aby vysvětlil, proč se již
několik let bez uspokojivého řešení opakují v zápisech z jednání ŠR některé
problémy. Pan starosta možnost vystoupit nevyužil, pověřil zástupce p. Vaňáta a p.
Vodu k vysvětlení.
Nové obecní – školní – hřiště – zástupkyně z řad rodičů upozornily, že nikde na hřišti
nevisí Provozní řád hřiště s kontaktem na správce hřiště, ani piktogramy určující
chování na hřišti (již v návrhu minulého jednání ŠR). Kolem altánu je bláto, stále
chybí drenáž (štěrk). U nového plotu k Novotným je drenážní folie a trubka, které
nejsou nikde ukončeny a jsou již poškozeny. Nejsou osazeny záchytné sítě. Brána ke
škole stále není zabezpečena, pokud je otevřena – trčí do prostoru a hrozí zranění.
Podle návrhu a ujištění zástupců obce z min. jednání měl konec brány být při
otevření zasunut do stání pro kola, doposud tak není. Pan starosta byl požádán, aby
na zasedání přinesl kolaudační rozhodnutí o kolaudaci hřiště a parkoviště, zda jsou
tyto závady uvedeny v kolaudačních závadách. Zástupci obce toto nepřinesli.
Úpravy hřiště a zahrady po Smolových mají být zahájeny na jaře 2017 s tím, že si
zaměstnankyně ZŠ a MŠ mohou sepsat, co by bylo třeba pro potřeby obou zařízení
vybudovat či změnit – učitelky ZŠ a MŠ se sešly před týdnem s panem starostou a
místostarostou přímo na místě a debatovali o možných změnách.

Klec pro odchycené psy – situaci, kdy je ve větší kleci další klec menší, považují
zastupitelé obce za dostačující. Zástupkyně rodičů a učitelek ale ne. Na hřiště chodí
děti i po vyučování, mnohokrát bez dozoru rodičů. Stav se dle zástupců obce měnit
nebude, není prý jiné vhodné místo pro umístění klece.
Bezpečný přístup do ZŠ – plánovaný chodníček podél budovy pošty, jak na minulém
zasedání tvrdili zástupci obce i p. starosta, nebude. Není prý potřeba a není na něj
místo. Zástupkyně rodičů a učitelek proto znovu navrhují vytvořit stezku pod
parkovištěm pro bezpečný příchod a odchod ze školy. Školská rada zásadně
nepovažuje stávající řešení, kdy děti kličkují mezi auty zásobování školní jídelny a
rodičů školy i školky, za uspokojivé. Proto navrhuje znovu se tímto problémem
zabývat. ŠR na tento problém upozorňuje opakovaně již od budování parkoviště
(listopad 2015).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1 (p. Voda)
ad 4) Změny ve Školním řádu:

Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Úpravy ŠVP: Na dotaz p. Vody zástupkyně školy vysvětlily spolupráci školy s PPP.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3) Schválení Výroční zprávy školy za rok 2015/16:
Při projednávání VZ byly zkontrolovány všechny body VZ dle vyhl.15/2005 Sb.
Při projednávání Výroční zprávy p. Vaňát upozornil na chybné datum na straně 6,
odstavec c.
Opravila přímo do VZ p. Minaříková se souhlasem p. Vaňáta, p. Mackové, p.
Hanušové, p. Francové.
Pro: 5
Proti: 1 (p. Voda)
Zdržel se: 0

ad 5)
V MŠ je velký úbytek dětí, p. Vaňát chtěl vědět, jestli je stávající MŠ uzpůsobena
k přijetí dětí od 2 let věku. Dále se diskutovalo, že by bylo vhodné informovat okolní
obce, že má bohuslavická školka volná místa. Tato situace s úbytkem dětí
v mateřských školách je podobná i v okolních obcích. V Bohuslavicích neprobíhá
masivní výstavba, takže se nedá očekávat, že by se počty dětí skokově zvýšily. ŠR
navrhuje dát do Zpravodaje inzerát na volná místa v MŠ.

ad 6)
1. ŠR ukládá zaměstnancům školy sepsat seznam požadavků na úpravy hřiště a
zahrady po Smolových a předat ho panu starostovi do 9. 12., před konáním
zastupitelstva 12. 12.
2. ŠR ukládá zástupcům obce zjednat nápravu na obecním / školním hřišti ohledně
Provozního řádu.
3. ŠR žádá zástupce obce, aby znovu projednali s panem starostou nebo na
zastupitelstvu otázku bezpečného přístupu do školy.
4. Klec pro psy ze strany obce se nebude řešit jiným způsobem, nelze ji přemístit
jinam. Bylo navrženo pokrýt zábradlí tkaninou, aby do klece nebylo vidět.
5. ŠR žádá zástupce obce, aby na zastupitelstvu přednesli zprávu o havarijním stavu
toalet v budově ZŠ a o potřebě opravit popraskané zdivo v budově, aby mohla být
rekonstrukce navržena do rozpočtu na příští rok, jak bylo panem starostou slíbeno.
6. ŠR navrhuje, aby se při řešení úprav a přestavby bytu po Smolových myslelo na
WC pro tělocvičnu a veřejnost, od kterého by měli klíče i vedoucí kroužků, které
probíhají v tělocvičně.
7. ŠR schválila změny v ŠVP a Školním řádu, schválila Výroční zprávu školy za rok
2015/16.
8. ŠR doporučuje prezentovat volná místa v MŠ – Zpravodaj, letáčky v okolních
obcích, elektronicky.
9. Příští termín zasedání ŠR je předběžně stanoven na 11. 4. 2017.

Zapsala: Mgr. Petra Minaříková

