Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy
Chotoviny konané dne 23. 05. 2019 od 17.00 hodin

Přítomni:
Školská rada:
Mgr. Havlíková Dagmar
Mgr. Honza Jiří
Mgr. Němečková Jana
Moos Marek
Pražák Václav
Mgr. Turek Zdeněk
Mgr. Merxbauerová Regina
Šerpánová Gabriela
MgA. Volfová Eva
Hosté:
Mgr. Havlík Petr, ředitel školy
Omluveni :
Program: 1. Schválení zápisu ŠR z 4. 12. 2018
2. Shrnutí ředitelského období, realizace Koncepce ZŠ Chotoviny 2013-2019
3. Konkurs na ředitele školy
4. Stravování ve školní jídelně
5. Dotazníkové šetření školské rady z roku 2018 – další postupy

1. Schválení zápisu ŠR z 4. 12. 2018
Všichni přítomní schválili zápis ze zasedání ŠR z 4. 12. 2018. Nikdo neměl
připomínky.

2. Shrnutí ředitelského období, realizace Koncepce ZŠ Chotoviny 2013-2019
Ředitel školy Mgr. |Havlík zhodnotil své funkční období 2013-2019. Seznámil ŠR s cíli
koncepce a s jejich naplněním. Na dotaz Mgr. Merxbauerové, zda vidí i někde nějaká
úskalí, odpověděl, že v současné legislativě. S příchodem inkluze není ve výuce tolik
času na nadané žáky. S tím souvisí i odchod žáků do výběrových škol.

3. Konkurs na ředitele školy
Mgr. Turek seznámil přítomné s vyhlášením konkursu na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky. Důvodem vyhlášení konkursu byly opakované stížnosti na Mgr. Havlíka.
Stížnosti se většinou týkaly školního stravování. Do konkursu se přihlásili dva zájemci.
Výsledek konkursu bude znám v polovině června.

4. Stravování ve školní jídelně
Pan Moos vznesl dotaz ohledně školního stravování, zda došlo k nějakým nápravám.
V dotazníkovém šetření vyšlo, že 37,2 % rodičů je spokojeno s kvalitou jídla ve školní
jídelně. Mgr. Havlík sdělil, že se nevaří z polotovarů a k čočce se podává vajíčko, někdy
i rybí párek, tak jak se dohodla ŠR na minulém zasedání. Znovu přečetl stanovisko
Krajské hygienické stanice, která hodnotila jídelníček ZŠ a MŠ Chotoviny kladně.
Někteří členové ŠR se shodli, že problémem nebude složení, ale možná kombinace
polévek a druhého jídla – např. rybí polévka a škubánky s mákem. Mgr. Honza podal
návrh – výběr ze dvou jídel. Starosta informoval, že se dříve v projektu vydáváním dvou
jídel zabývali, konstatovali, že to možné je, ale v té době se rozhodli zůstat u jednoho
jídla. Toto řešení má ale úskalí v nevyhovujícím prostoru. Kuchařky by musely pro
druhé jídlo docházet dále od výdejního okénka. Někteří členové ŠR se domnívají, že by
se prodloužila doba čekání na obědy, a to až o 20 minut.
Dále se diskutovalo, zda není problém v personálním obsazení (časté střídání kuchařek
z důvodu nemoci) nebo v nedostatečném vybavení kuchyně (např. malý rozměr pánve
na smažení).
Pan Moos na příští zasedání přinese k porovnání jídelníčky z jiných škol a zřizovatel
zkonzultuje s ředitelem školy a vedoucí školní jídelny požadavky na vybavení, které
porovná s jinými jídelnami.

5. Dotazníkové šetření školské rady z roku 2018 – další postupy
Na podnět MgA. Volfové se ŠR dále zabývala způsobem hodnocení a jeho motivací.
V dotazníkovém šetření si méně jak polovina rodičů (45,2 %) myslí, že způsob
hodnocení ZŠ Chotoviny motivuje jejich děti k dalšímu učení. Mgr. Havlík konzultuje
tuto skutečnost na školeních (např. školení o formativním hodnocení). Ve školním roce
2018/2019 zatím žádné změny nedělal. Učitelům zachovává autonomii a ponechává
volnost ve způsobu hodnocení, sleduje, zda učitel došel k cíli.

V Chotovinách dne: 23. 05. 2019

Ověřovatelé zápisu: MgA. Volfová Eva
Moos Marek

Zapsala: Regina Merxbauerová

