Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy
Chotoviny konané dne 4. 12. 2018 od 17.00 hodin

Přítomni:
Školská rada:
Mgr. Havlíková Dagmar
Mgr. Honza Jiří
Mgr. Němečková Jana
Pražák Václav
Mgr. Turek Zdeněk
Mgr. Merxbauerová Regina
Šerpánová Gabriela
MgA. Volfová Eva
Hosté:
Mgr. Havlík Petr, ředitel školy
Omluveni: Moos Marek
Program: 1. Schválení zápisu ŠR z 8. 11. 2018
2. Vyjádření Mgr. Martínkové
3. Vyhodnocení dotazníku
4. Finanční rozbor – náklady rodičů, školy
5. Diskuse

1. Schválení zápisu ŠR z 8. 11. 2018
MgA. Volfová měla připomínku k zápisu z 8. 11. 2018. Dotaz, který vznesla na
zasedání 8. 11. ohledně používání učebnic, zněl jinak, než byl v zápise uveden.
MgA. Volfová chtěla dotaz jinak formulovat a uvést ho v jiném bodu zápisu.
Mgr. Merxbauerová zápis opraví. Ostatní připomínky neměli.

2. Vyjádření Mgr. Martínkové
Mgr. Honza a Mgr. Němečková předali Školské radě vyjádření Mgr. Martínkové,
které se týkala připomínka ze ŠR ze dne 8. 11. 2018 o nehospodárném využívání
učebnic. Mgr. Martínková uvedla: ,,Vážení zástupci Školské rady, byla jsem vedením
školy upozorněna, že na zasedání Školské rady byla ze strany zástupců rodičů
vznesena stížnost na nevyplněné pracovní sešity. Týkalo se to doplňkových
výukových materiálů, o kterých jsme se na společné třídní schůzce dohodli s rodiči, že
do nich budeme psát přes fólii, aby mohli i doma s dětmi procvičovat a nemuseli
hledat jiná procvičovací cvičení. Zkonzultovala jsem tuto věc s některými rodiči
minulé 5. třídy. Řekli mi, že nevidí problém v nevyplnění, protože jsme se na tom
dohodli a jako bonus tohoto je, že je mají pro mladší sourozence. Byla bych ráda,
abyste s touto skutečností seznámili Školskou radu na dalším zasedání.“

3. Vyhodnocení dotazníku
Členové školské rady byli předem seznámeni elektronickou poštou s výsledky a
vyhodnocením dotazníku. Na větší část otázek odpovídali rodiče kladně. Pouze na
otázku, zda-li motivuje způsob hodnocení ZŠ Chotoviny žáky k dalšímu vzdělávání
odpovědělo 45,2 % rodičů ano, spíše ano a 37,2% rodičů je spokojeno s kvalitou jídla
ve školní jídelně.
Ředitel školy přečetl zápis Krajské hygienické stanice, která hodnotila jídelníček ZŠ a
MŠ Chotoviny. Celá zpráva je uvedena na webu školy v sekci Jídelna - Hodnocení
jídelníčku KHS 2018. Školská rada se zamýšlela nad tím, jaká opatření udělat, aby
rodiče byli spokojeni s kvalitou jídla. Zatím se dohodla, že se omezí polotovary a
k čočce se bude podávat vejce. Na dalších zasedáních bude rada průběžně hledat další
řešení.
4. Finanční rozbor – náklady rodičů, školy
Ředitel školy předem elektronickou poštou seznámil členy s finančním rozborem –
akcemi školy a náklady v jednotlivých ročnících. Oba rozbory jsou zveřejněny na
webu školy.
5. Diskuse
Na začátku školské rady se diskutovalo nad problémem, jak pomoci dětem, jejichž
rodiče nemají možnost zaplatit pomůcky apod. Ředitel školy seznámil přítomné, že
v případě, kdy dojde k tíživé finanční situaci v rodině, jedná např. se zřizovatelem,
odborem sociální péče, s pedagogicko-psychologickou poradnou, sponzory apod. a
hledá řešení, jak dítěti pomoci. Škola nabízí např. možnost psaní úkolů ve škole, žák
k tomu může využívat školní pomůcky.

V Chotovinách dne: 4. 12. 2018

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Havlíková Dagmar
Šerpánová Gabriela

Zapsala: Regina Merxbauerová

