Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy
Chotoviny konané dne 10. října 2019 od 17.00 hodin

Přítomni:
Školská rada:
Mgr. Jiří Honza
Mgr. Jana Němečková
Mgr. Zdeněk Turek
Mgr. Regina Merxbauerová
Gabriela Šerpánová
MgA. Eva Volfová
Omluveni:
Mgr. Dagmar Havlíková
Václav Pražák, přišel později
Nepřítomni:
Marek Moos
Hosté:
Mgr. Martina Sochůrková, ředitelka školy
Zapisovatel:
MgA. Eva Volfová
Ověřovatelé:
Gabriela Šerpánová
Mgr. Jiří Honza

Program:
1. Schválení zápisu ze zasedání ŠR ze dne 23. května 2019
2. Informace o výběrovém řízení – Mgr. Z. Turek
3. Představení Výroční zprávy za školní rok 2018/2019 – Mgr. M. Sochůrková
4. Představení koncepce školy – Mgr. M. Sochůrková
5. Různé, diskuse

1. Schválení zápisu ze zasedání ŠR ze dne 23. května 2019
Všichni přítomní schválili zápis ze zasedání ŠR z 23. května 2019. Nikdo neměl
připomínky.
2. Informace o výběrovém řízení – starosta Mgr. Z. Turek
Pan starosta informoval o proběhlém konkurzu na ředitele školy. Přihlásili se dva
kandidáti. Mgr. Martina Sochůrková (získala 3 hlasy) a Mgr. Petr Havlík (získal 4
hlasy). Večer po vyhlášení výsledku řízení zasedala rada obce, která jednomyslně
rozhodla o nejmenování Mgr. Petra Havlíka, ale upřednostnila Mgr. Martinu

Sochůrkovou. Důvody byly vysvětleny a zveřejněny v Chotovinských listech - rada
obce ocenila pedagogickou činnost Mgr. M. Sochůrkové a komunikační schopnosti,
které jsou důležité pro úspěšné jednání s rodiči.
3. Představení Výroční zprávy za školní rok 2018/2019 – Mgr. M. Sochůrková
Paní ředitelka představila výroční zprávu školy za školní rok 2018/2019.
Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.
Zpráva bude zveřejněna na webu školy.
4. Představení koncepce školy – Mgr. M. Sochůrková
Mgr. Martina Sochůrková ve svém pojetí klade důraz na společenskou stránku života
ve škole, respektování a ohleduplnost. Klade důraz na spolupráci školy a rodičů,
pěstování transparentních vztahů a otevřenost k podnětům a spolupráci. Snažení školy
by mělo směřovat k výchově žáka, který přemýšlí a pracuje tvořivě a v souvislostech a
je odpovědný za své činy.
Detailní koncepce bude zveřejněna na webu školy.
5. Různé, diskuse
a. Chotovinský školák
Paní ředitelka informovala Školskou radu, že v září nevyšel Chotovinský
školák. Po zhodnocení situace, kdy bylo velmi náročné naplnit školáka
žákovskými články, byla jeho činnost ukončena. Prostor po uveřejňování akcí
je nyní na webu školy, informace jsou zveřejňovány průběžně a aktuálně.
Zveřejňování povinných informací o škole bude v Chotovinských listech, toto
je domluveno s jejich šéfredaktorem p. Benešem. Informace ze školy v
Chotovinských listech budou podepsány ředitelkou školy, která za ně ručí.
b. Předání informací ze školské rady
Paní ředitelka požádala paní učitelku Janu Němečkovou, aby informace z
jednání školské rady zprostředkovala kolegům na školní poradě.
c. Dotaz pana starosty k jídelně:
Pan starosta se optal, jak postupuje řešení žákovských stížností na školní
jídelnu. Paní ředitelka vysvětlila, že stížnosti žáků se týkaly kombinace jídel.
Probíhá práce na zlepšení skladby jídla a na chuti jídla. Probíhá vzdělávání
pracovníků – jak dělat pestrou skladbu jídelníčku, inspirace Zdravá jídelna.
Paní ředitelka rozvíjí spolupráci mezi jídelnami, s cílem výměny zkušeností a
inspirace. Pracuje na zlepšení podmínek práce.
d. Školní platby
Paní Volfová dala paní ředitelce podnět, aby škola nabídla rodičům (ve
finanční tísni) „plán B“ v případě, že mají potíže s platbami, které škola
požaduje.
e. Těžké aktovky
Pan starosta se dotázal na těžké tašky, které děti nosí do školy. Paní ředitelka
byla pověřena probrat s učiteli, kde je možné od zátěže ulevit.
f. Doprava u školy
S nastupujícím zimním obdobím se škola obává zhoršení provozu u školy a
školky. Paní ředitelka uvedla, že toto není v kompetenci školy vyřešit.
Informuje ale rodiče a požádá je o ohleduplnost a o to, aby přednostně
parkovali u sportovní haly.

g. Kritické myšlení
Paní Merxbauerová se ptala na uplatňování metody kritického myšlení ve
výuce. Paní ředitelka odpověděla, že si je vědoma, že metodu nelze nařídit, ale
je třeba pedagogy vést k seznámení s novými metodami a dalšímu vzdělávání.

V Chotovinách dne: 13. října 2019

Zapsala: Eva Volfová

