ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ A MŠ LOUČNÁ NAD DESNOU
Zápis z jednání školské rady
Datum: 28. 8. 2020
Členové:
MUDr. Anežka Pupíková
Ing. Jan Vyskočil
Ing. Milena Rudolfová
Hana Potěšilová
Mgr. Hana Svatoňová
Nepřítomni:
Petra Harazímová, MBA
Mgr. Michaela Beranová
Ing. Miroslav Pospíšil
Jaroslav Sembdner
Hosté:
Mgr. Petr Lukáš, ředitel školy
Program:
1.
Kontrola usnesení
2.
Volba člena školské rady ze strany MŠ
3.
Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019
4.
Změny ve školním řádu MŠ
5.
ŠVP pro MŠ – Náš barevný svět
6.
Inspekční zpráva ČŠI a Zpráva o opatření pro odstranění zjištěných nedostatků
7.
Možnosti spolupráce školy se zřizovatelem v souvislosti s projekty a koncepcí školy
8.
Diskuse, připomínky, podněty
Průběh jednání k bodům:
1.
Všechny body usnesení z minulé školní rady měly charakter informační, nebyly
formulovány žádné úkoly a odpovědnosti.
2.
Vzhledem k personálním změnám v MŠ byla nově zvolena za člena školské rady od 27. 8.
2019 paní učitelka Hana Potěšilová.
3.
Ředitel školy Mgr. Petr Lukáš podal informace o Výroční zprávě o činnosti školy
2018/2019. K výroční zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky a návrhy.
4.
Členové rady školy byli seznámeni se změnami ve Školním řádu MŠ.
5.
Členové rady školy byli seznámeni se ŠVP MŠ – Náš barevný svět.
6.
Členové rady školy byli seznámeni s výsledky šetření ČŠI a s následnými kroky pro
odstranění nedostatků.
7.
Škola chce ve spolupráci se zřizovatelem dále rozvíjet aktivity v rámci Výzvy 46 –
Infrastruktura základních škol (bezbariérovost školy – výtah, rekonstrukce cvičné kuchyně –
podpora řemeslné zručnosti, nákup výukových pomůcek a zařízení pro výuku přírodovědných
předmětů, zajištění vnitřní konektivity školy …). Spolupracujeme na projektech podaných
zřizovatelem – úprava dopravního hřiště, rekonstrukce zahrady v MŠ. Dále jednáme o dovybavení
budovy ZŠ protipožárními přepážkami.
8.
Pan ředitel podal ostatním členům školské rady informace o dalším zapojení žáků v rámci
domácího vzdělávání. Pro další školní roky vznikla pozice koordinátora, kterou bude pověřena Mgr.
Veronika Kršková.
V příštím školním roce bude opětovně provedena anketa pro rodiče ohledně druhého cizího jazyka
na II. stupni.
V rámci další koncepce školy otvíráme dvě oddělení MŠ, podporujeme individuální vzdělávání,

ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ A MŠ LOUČNÁ NAD DESNOU
hledáme možnosti zefektivnění provozu budov a jejich využití pro veřejnost.

Usnesení:
1. Školská rada schvaluje výroční zprávu za školní rok 2018/2019
2. Školská rada bere na vědomí změny Školního řádu MŠ, ŠVP MŠ a zprávu šetření ČŠI
Přílohy:
1.
Výroční zpráva
2.
Školní řád MŠ
3.
ŠVP MŠ
4.
Zpráva ČŠI a opatření k odstranění nedostatků

Zapsala: Mgr. Hana Svatoňová
Četli:

