Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Bohuslavice, okres Náchod
konané dne 7. 11. 2017

Přítomni:

p. Jitka Macková, předsedkyně ŠR, p. Denisa Hanušová – za rodiče
Mgr. Ilona Francová, Mgr. Petra Minaříková – za zaměstnankyně školy
p. Jiří Tojnar, Petr Vaňát – za zřizovatele

Program:

1. Souhlas se svoláním ŠR a programem jednání
2. Změna členů ŠR za zřizovatele
3. Návrh na doplnění Jednacího řádu ŠR
4. Námitky p. Vody proti zápisu z minulého jednání ze dne 14. 4. 2017
5. Kontrola usnesení z minulého jednání
6. Schvalování Výroční zprávy o činnosti školy
7. Schválení změny Školního řádu podle novely Školského zákona
8. Informace o postupu stavebních prací ve škole a okolí
9. Různé
10. Usnesení

ad 1) Všichni souhlasí s bodem 1.
ad 2) 10. 8. 2017 byli odvoláni oba stávající členové ŠR volení za zástupce zřizovatele. Za
nové členy byl zvolen p. starosta Jiří Tojnar a opět p. Vaňát na dobu 3 let.
ad 3) Všichni souhlasí s doplněním Jednacího řádu v článku 5, bod 5: „ Zápis s usnesením bude
předán všem členům školské rady, řediteli školy a zřizovateli školy a bude zveřejněn na internetovém
portálu školy. Zápisy ze zasedání školské rady musí být uloženy u ředitele školy k nahlédnutí.“.

Jednací řád nabývá platnosti 7. 11. 2017. Nový Jednací řád podepsali všichni členové ŠR.

ad 4) ŠR bere na vědomí námitky pana Vody. Zápis z jednání byl upraven v těchto bodech:
1. Školka do 16 hodin pracuje standardně.
2. Rekonstrukce WC dle informací pana Vody má probíhat podle nového projektu.

3. Bylo chybně uvedeno, že byla předložena projektová dokumentace statika ohledně prasklin
ve zdivu, byla předložena zpráva statika - opraveno v Zápise.
Všichni členové ŠR schvalují upravený zápis.
ad 5) ŠR navrhovala, aby se urychlily práce na školním/obecním hřišti, aby je děti mohly plně
a bezpečně využívat nejen v období vyučování. Téměř všechny práce byly dokončeny
(záchytné sítě, plot podél hřiště, chodníček pro bezpečný přístup dětí do školy, zabezpečení
vysouvací se brány…).
Pro doskočiště pro skok daleký bude třeba znovu vybrat vhodné místo, byla navržena zahrada
za MŠ. Zámková dlažba na chodníčku se bude dokončovat na jaře. V diskuzi zástupci ŠR
navrhli, že by mohly být pořízeny lehké přenosné branky, které by si vždy děti přinesly ze
školy a také by je po sobě uklízely. Pro družinové děti by vychovatelky uvítaly malé
pískoviště na hraní u školy. Bude se řešit na jaře. Starší děti by si přály vyšší hrazdu,
trojstupňovou.

Dopravní situace v okolí školy je v řešení – v současné době probíhá statistické měření počtu
vozidel a měření jejich rychlosti. Měřidla se dále přesunou ke zdravotnímu středisku. Po
vyhodnocení údajů bude obec Bohuslavice usilovat o radary umožňující průběžné měření, jak
sdělil pan starosta.
Praskliny ve zdivu se budou řešit tuto zimu, stromy v okolí školy budou dokáceny.

ad 6) Schvalování Výroční zprávy o činnosti školy – Výroční zpráva byla schválena všemi
členy.
ad 7) Schválení změny Školního řádu podle novely Školského zákona.
Ke dni 1. 9. 2017 nabývají účinnosti ustanovení novely Šk. Zákona, doplňují se nové §22a,
§22b - ty byly zakomponovány do Školního řádu. Dále se členové ŠR usnesli na vypuštění
bodů 16 a 17 ze str. 2 stávajícího Šk. řádu.
S novým zněním ŠŘ souhlasí všichni členové ŠR. Bude platit od 8. 11. 2017. Rodiče s ním
budou seznámeni na portálu školy a během konzultačních hodin ve škole.

ad 8) Rekonstrukce tělocvičny poničené vichřicí jsou v běhu. Byla opravena střecha,
vyměněna okna a opatřena fólií a ochr. sítěmi, budou se pokládat dřevěné dubové parkety,
budou vyměněna světla. Vše by se mělo stihnout do konce kalendářního roku 2017. S panem
starostou bylo dohodnuto, že se děti budou po skončení výuky plavání v Náchodě střídat
v Orlovně, kde bude probíhat tělesná výchova.
Rekonstrukce toalet v ZŠ začne po 22. 6. a skončí do konce srpna 2018, aby nebyl narušen

začátek nového školního roku. Zároveň bude provedena i rekonstrukce toalet v MŠ, je třeba
seznámit rodiče dětí z MŠ s plánovanou rekonstrukcí, aby počítali s uzavřením školky během
této doby.
ad 9) Pan starosta seznámil přítomné se zamýšleným termínem vyhlášení konkurzu na nového
ředitele/ ředitelku ZŠ a MŠ. Konkurz bude vyhlášen koncem února nebo začátkem března
2018.
Bylo vysvětleno fungování projektu Mléko do škol.
Projekt Obědy do škol – pana starostu zajímalo, jestli byl někdo v MŠ nebo ZŠ vytipován.
V ZŠ nebyl vytipován nikdo, kdo by měl být zařazen do tohoto projektu, zjistit, zda je někdo
takový v MŠ.
P. uč. Minaříková seznámila přítomné s inzertní nabídkou na odhlučnění tříd, dále p. učitelky
upozornily na chybějící zatemnění oken, především kvůli interakt. tabulím. P. starosta se
zajímal o osvětlení ve třídách a o okno z luxfer v PC učebně.
Pan starosta seznámil přítomné s plánovanými akcemi s dětmi z města Pieczyce. Měly by
proběhnout 3 dvoudenní pobyty polských dětí v Česku v novém školním roce 2018/19.
ad 10)
1. Námitky pana Vody – byl odsouhlasen opravený zápis.
2. Většina prací na hřišti je hotova, dokončovací práce jsou naplánovány na jaro 2018,
stav prací probereme na zasedání ŠR v dubnu.
3. Dopravní situace se monitoruje, zprávy o vývoji podají zástupci obce příště.
4. ŠR navrhuje navýšit rozpočet na modernizaci vybavení ZŠ, MŠ o 200 000 Kč, zástupkyně
ZŠ připraví v příloze náměty, jako podklad k rozpočtu (nové PC, odhlučnění prostor, nové
lavice, nábytek, televize…).
5. Tělocvična školy nebude do konce roku v provozu, případné cvičení nebo besídku
v Orlovně nahlásí panu starostovi učitelky předem, aby bylo zajištěno vytápění a úklid.
6. Obědy do škol – vytipovat, jestli je v novém školním roce někdo potřebný (v MŠ i ZŠ).
7. Výroční zpráva byla schválena a bude podepsána členy ŠR bez připomínek.
8. Nový Školní řád byl schválen a bude zveřejněn.
9. Pan starosta bude informovat o průběhu nebo výsledku konkurzu.
10. Příští schůzka je předběžně stanovena na středu 18. 4. 2018 v 18 hodin.

Zapsala: Mgr. Petra Minaříková

