Zápis z jednání školské rady ze dne 23.6.2021 zřízené
při Základní škole a mateřské škole Vladislav
Místo jednání: sborovna základní školy
Přítomni:
- zástupci školy: Mgr. Gabriela Plajerová a Mgr. Iva Tichá
- zástupci rodičů: Mgr. Zuzana Ležáková a Marek Nevoral
- zástupci zřizovatele: Milada Havelková a Bc. Jaroslav Oborný
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Zahájení
2. Náměty a požadavky od rodičů
3. Náměty a požadavky od zástupců školy
4. Setkání s ředitelem školy – reakce na článek v místním zpravodaji
5. Připomínky, náměty
6. Prohlídka školy
7. Ukončení
1.ZAHÁJENÍ
Jednání školské rady zahájila v 15:30 hodin p. Milada Havelková přivítáním členů školské
rady.

2. NÁMĚTY A POŽADAVKY OD RODIČŮ
Školská rada vzala na vědomí náměty a požadavky od rodičů, se kterými ji seznámila p.
Milada Havelková.
a) čerstvé ovoce k obědu místo přesnídávek
Školská rada vzala na vědomí tento námět a bude projednán s vedoucí školní jídelny.
b) informace o výsledcích vzdělávání žáků za tento školní rok
P. zást. ředitele Iva Tichá podala souhrnnou informaci o výsledcích vzdělávání za
tento školní rok.
c) stránky školy a jejich zabezpečení
P. zást. ředitele Iva Tichá sdělila, že stránky školy mají patný SSL certifikát, a tudíž jsou
zabezpečené.
d) bezbariérový přístup
Školská rada se informovala o možnosti bezbariérového přístupu v nové budově
školy.
e) čerpání dotací
P. zást. ředitele seznámila přítomné s čerpáním dotací.
Jenom v posledních pěti letech škola čerpala přes 3 000 000 korun. Administraci a
řízení projektů si škola zabezpečuje sama, čímž šetří namalé částky, které mohou být
využity ve prospěch žáků.

3. NÁMĚTY A POŽADAVKY OD ZÁSTUPCŮ ŠKOLY
Školská rada vzala na vědomí náměty a požadavky od zástupců školy.
a) úprava okolí školy – parkoviště vzadu za školou
Školská rada vzala tuto připomínku na vědomí a zástupce obce sdělil, že tento
požadavek už je projednaný a obec zajistí v dohledné době práce na parkovišti.
4. SETKÁNÍ S ŘEDITELEM ŠKOLY
a) reakce na článek v místním zpravodaji
Školská rada vzala na vědomí dopis ředitele školy, kterým vyjádřil nesouhlas
s obsahem článku Musíme si pomáhat?! v místním zpravodaji.
Také školská rada většinově s obsahem tohoto článku nesouhlasí. Celá školská rada
poděkovala učitelům za jejich práci ve škole a při mimoškolních aktivitách.
b) kapacita družiny
Ředitel školy p. Vlastimil Maštera seznámil školskou radu se zápisem ve školském
rejstříku, podle něhož je nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině 30. Tento
počet nelze z hygienických důvodů překročit. V současné době kapacita odpovídá
zájmu, odmítnutých žáků je minimum. Při přijímání žáků se bere v úvahu věk žáků a u
přespolních možnost dopravy.
5. PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY
a) zástupci obce projednali s TJ Vladislav možnost využívat její hřiště
b) doplnění jednacího řádu
Pan Jaroslav Oborný navrhl doplnění jednacího řádu ŠR – článku II., odst. 2:

Na požádání člena školské rady přizve předseda na jednání školské rady další osoby.
Přizvání další osoby je podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny členů školské rady.
Školská rada tento návrh schválila.

6. PROHLÍDKA ŠKOLY
Členové školské rady si prohlédli kmenové třídy, nově vybavené prostory školní žákovské
knihovny, hernu a cvičnou kuchyň.
7. UKONČENÍ
Jednání školské rady ukončila předsedkyně p. Milada Havelková.

Zapsala: Iva Tichá

