Zápis z jednání Rady školy dne 10. 9. 2012
Přítomní: p. Pavlína Václavínková
p. Michal Dostál
Mgr. Jaroslav Sosík
p. Robert Švarc
Bc. Věra Hanzlíková
Ing. Oldřich Škrabal
Ing. Mgr. Zuzana Lišková
Mgr. Marie Kelnarová
Mgr. Martina Stanislavová
Host:
Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy
Program: 1) Přivítání
2) Školní řád, Výroční zpráva školy
3) Seznámení s ročním plánem
4) SRPŠ
5) Různé
ad 1) Schůzka školské rady se konala v ředitelně školy. V úvodu se paní ředitelka představila
a přivítala členy školské rady na jednání.
ad 2) Z důvodu změn ve vyhláškách bylo nutno vytvořit dodatek ke školnímu řádu, se kterým
se členové rady seznámili. Další nutné změny budou v pracovní verzi, kterou členové rady
dostanou k posouzení e-mailem do konce září. Stejně tak dostanou k pročtení Výroční zprávu,
která je ve stadiu dokončování. Oboje bude rada projednávat a schvalovat na příštím jednání
dne 22. 10. 2012.
ad 3) Paní ředitelka seznámila členy rady s ročním plánem školy. Vysvětlila své záměry pro
tento školní rok, podala výčet připravovaných aktivit, kterými chce dosáhnout lepšího
zviditelnění školy, vylepšení jejího obrazu ve veřejnosti a následně zvýšení zájmu o naši
školu mezi budoucími žáky a jejich rodiči.
ad 4) Paní ředitelka ve shodě s předsedkyní školské rady by chtěla, aby na škole fungovalo
SRPŠ, prostřednictvím kterého by se mohli rodiče více podílet na chodu školy a také
by se mohli více podílet na akcích pořádaných školou, případně některé akce pořádat sami.
S tímto členové rady souhlasí. Na třídních schůzkách (18. 9. 2012) bude toto projednáno
s rodiči a zároveň proběhne volba třídních zástupců SRPŠ z řad rodičů.
ad 5) Někteří členové rady vznesli dotazy. Pan Sosík se ptal na fungování školní jídelny
s novou vedoucí stravování, hovořil o školním parlamentu – zajímalo jej, jak bude parlament
fungovat, uvítal by, kdyby se jeho fungování změnilo. Jarmarky by zachoval oba – jarní
i vánoční. Dále navrhl konání školního plesu ve spolupráci se SRPŠ. Paní ředitelka
odpověděla takto: podle ohlasů učitelů (i členek rady z řad pg. sboru) se kvalita obědů ve ŠJ
velmi zlepšila. O školním parlamentu má paní ředitelka jasnou představu – chce jeho členy
zapojit do konání školních akcí jako pomocníky – přenést na žáky část odpovědnosti při jejich

přípravě. Jarmark zatím bude jeden ročně, podle situace a zkušeností se pak může provést
změna.
Pan Škrabal rovněž podporuje založení SRPŠ. Dále měl dotaz na fungování školní družiny –
jak se vyřešila situace s počtem dětí v ŠD. Dále vyzval paní ředitelku, aby členy rady
seznámila s řešením situace s bývalou paní ředitelkou a se situací v pedagogickém sboru. Paní
ředitelka vysvětlila, že ve ŠD může být podle vyhlášek ve ŠD může být podle vyhlášek při
pravidelné docházce (každodenní) maximálně 25 dětí. Další oddělení ŠD již letos nelze
otevřít z důvodů hygienických, ekonomických a z hlediska schvalovacích procesů. Byla
stanovena hlediska pro přijímání dětí do ŠD: přednostně budou přijímáni žáci
1. a 2. ročníku. Děti, které jsou starší, mají matku na MD, budou přijímány až v dalším
pořadí. Dále paní ředitelka vysvětlila situaci ve sboru včetně nové organizační struktury
a stanovování příplatků. Také připomněla členům rady nutnost nesdělovat důvěrné informace
podléhající zákonu o ochraně osobních údajů veřejně, totéž musí dodržovat i zaměstnanci
školy. Dále také paní ředitelka mluvila o způsobu vedení a práci školní jídelny.
Na závěr pan Škrabal ocenil jednání rady školy s paní ředitelkou jako vstřícné a přímé,
myšlenky a plány paní ředitelky se mu líbí. Ostatní členové rady jsou s ním zajedno

Ve Štramberku 10. 9. 2012

Zapsala: Martina Stanislavová

