Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy
Chotoviny konané dne 9. 5. 2018 od 18.00 hodin
Přítomni:
Školská rada:
Mgr. Dagmar Havlíková
Mgr. Jiří Honza
Mgr. Jana Němečková
Marek Moos
Václav Pražák
Mgr. Zdeněk Turek
Mgr. Regina Merxbauerová
Gabriela Šerpánová
MgA. Eva Volfová
Hosté:
Mgr. Petr Havlík, ředitel školy
Omluveni :
Program: 1. Seznámení s § 167 a 168
2. Volba předsedy školské rady
3. Počty přijatých žáků
4. Návštěva České školní inspekce
5. Dotazy – pracovní sešity
6. Dotazník
7. Termín dalšího setkání

1. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Chotoviny Mgr. Petr Havlík seznámil novou
školskou radu s § 167 a § 168 školského zákona.
2. Za předsedkyni školské rady byla zvolena Regina Merxbauerová.
Průběh hlasování : souhlasí
8
: nesouhlasí 0
: zdržel se hlasování 1
3. Mgr. Havlík seznámil školskou radu s počty odcházejících žáků – všichni žáci
devátých ročníků se dostali na vybranou školu, 1 žák neuspěl na žádné škole. Z 5.
třídy odcházejí na osmileté gymnázium 3 žáci, ze 7. roč. odchází na šestileté
gymnázium 1 žák. Všichni členové školské rady byli potěšeni výsledky žáků.
K zápisu se dostavilo 31 dětí, z toho 23 dětí půjde do 1. třídy.

4. Ředitel školy informoval o návštěvě České školní inspekce (dále jen ČŠI). ČŠI
neobjevila žádné závažné nedostatky, ředitel školy jedná v souladu se školským
zákonem. V polovině června by měla být zveřejněna zpráva.
5. MgA. Volfová se dotazovala na nejasnosti ohledně financování pracovních sešitů. Jak
bude škola postupovat v případě neuhrazení částky za pracovní sešity a má- li rodič
možnost odmítnutí úhrady. Ředitel školy vysvětlil, že rodiče byli na třídních
schůzkách informováni o cenách pracovních sešitů, o možnosti zakoupení pracovních
sešitů školou a také možnosti volby nákupu. V případě, že rodič pracovní sešit
z jakéhokoliv důvodu nezakoupí, škola žákovi sešit zapůjčí. Žák nesmí sešit poškodit,
aby mohl být v podobných případech opakovaně použit stejně jako učebnice.
Školská rada dále řešila potřebnost a nutnost současných pracovních sešitů. Rodiče se
mohou při pochybnostech informovat u vyučujícího daného předmětu a konzultovat
s ním případné nejasnosti. O této možnosti budou rodiče informováni ředitelem školy
prostřednictvím Bakalářů.
6. Školská rada na příštím zasedání připraví dotazník pro zákonné zástupce. Anonymní
dotazník by měl poskytnout informace o tom, jak hodnotí školu rodiče žáků.
7. Školská rada bude zasedat dvakrát do roka, v případě potřeby vícekrát. Termín
příštího zasedání stanovila na 13. 9. 2018.

V Chotovinách dne: 9. 5. 2018

Zapsala: Regina Merxbauerová

