ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ A MŠ LOUČNÁ NAD DESNOU
Zápis z jednání školské rady
Datum: 6. duben 2016
Členové:
Jaroslav Sembdner, starosta obce
Ing. Miroslav Pospíšil, místostarosta obce
MUDr. Anežka Pupíková
Ing. Jan Vyskočil
Petra Harazímová, MBA
Ing. Milena Rudolfová
Mgr. Hana Svatoňová
Mgr. Michaela Beranová
Nepřítomni:
Bc.Barbora Mlčochová – omluvena
Hosté:
Mgr. Petr Lukáš, zástupce školy
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Změny v ŠVP
3. Rozpočet školy na rok 2016
4. Úpravy a dovybavení školy ve spolupráci s OÚ Loučná nad Desnou
5. Diskuse, připomínky, podněty
Průběh jednání:
ad 1) Všechny body usnesení byly splněny:
Z připomínek členů školské rady ze dne 16. 9. 2015 :
Připomínka: Pan Sembdner nastínil problém ve školní jídelně – lidé jsou nespokojeni se
strukturou a kvalitou jídel (např. v době zrající zeleniny více zařazovat zdravé pokrmy, minulý
týden bylo 4× vepřové maso). Bylo poukázáno na cenu rozvážených jídel v okolních provozovnách.
Mohlo by dojít k významnému úbytku strávníků.
Řešení:
• Projednáno s vedoucím ŠJ panem Badalem
• Byla provedena kontrola plnění spotřebního koše – bez závad
• Byly provedeny úpravy jídelníčku – podle vyjádření strávníků, kterých se dotazoval
zástupce školy, došlo ke zlepšení stavu
• Vedoucímu stravovny či vedení školy nebyla oznámena žádná stížnost, naopak byla jídelna
chválena řadou hostů a nepravidelných strávníků
• Kalkulace ceny za oběd pro cizí strávníky je v souladu se zákonem. Celkovou cenu včetně
rozvozu nenastavujeme.
• Více druhů jídel můžeme nabídnout až po personální stabilizaci v jídelně – od 1.4. 2016
nastoupila kuchařka, která je místní a má zájem zůstat na našem pracovišti
ad 2) Byly projednány změny v ŠVP podle přiložené dokumentace
ad 3) Pan zástupce Mgr. Petr Lukáš podal informace o ekonomické stránce rozpočtu MŠ a ZŠ na
rok 2016.
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ad 4)
•
•
•
•
•
•
•

Členům Školské rady byly předneseny potřebné úpravy a dovybavení MŠ a ZŠ
Revitalizace dopravního hřiště u MŠ
Vybudování altánku na zahradě MŠ
Žaluzie do oken v druhé ložnici MŠ
Odstranění objektu starých dílen a buněk za budovou ZŠ
Dovybavení školy interaktivními pomůckami a technikou
Rozvoj konektivity školy vzhledem k veřejnosti
Protipožární stěny v patrech, výtah

ad 5) Diskuse připomínky a podněty:
• Spolupráce školy a Rallye Rejvíz 27.-28. 5. 2016
• Informace o uskutečněných a plánovaných akcích školy a pěveckých sborů (Vrbno pod
Pradědem, Nový Jičín, Třebíč, sborové výměny)
• Pan starosta informoval, že 22.–23.07.2016 proběhnou Letní slavnosti Loučné nad Desnou
• Paní Pupíková informovala o akcích občanského spolku Rodiče dětem (Čarodějnice, Den
dětí, Halloween, Mikuláš s rozsvěcením vánočního stromku)

Usnesení:
1. Školská rada schvaluje změny ŠVP ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
2. Školská rada bere na vědomí rozpočet ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou na rok 2016
3. Školská rada bere na vědomí výše uvedené potřebné úpravy a dovybavení.
Přílohy:
1. Dodatek č. 4 ŠVP
2. Dodatek č. 6 ŠVP
Zapsala: Mgr. Hana Svatoňová
Četli:

