ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ A MŠ LOUČNÁ NAD DESNOU
Zápis z jednání školské rady
Datum: 14. leden 2015
Přítomni:
Jaroslav Sembdner, starosta obce
Ing. Miroslav Pospíšil, místostarosta obce
MUDr. Anežka Pupíková
Ing. Jan Vyskočil
Ing. Milena Rudolfová
Mgr. Hana Svatoňová
Hosté: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy
Program:
1. Úkoly školské rady, právní předpisy
2. Jmenování členů školské rady
3. Volba předsedy
4. Jednací řád – projednání návrhu
5. Rozpočet školy
6. Školní řád MŠ – doplnění informací
7. Diskuse, připomínky, podněty
Průběh jednání:
ad 1) Členové školské rady byli seznámeni s právními předpisy
§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon.
ad 2) V řádných zápisech ze dne 20. 11. 2014 a 5. 12. 2014 je zapsán průběh voleb z řad
pedagogických pracovníků a z řad zákonných zástupců žáků školy, z nichž byli jmenováni
vždy dva členové školské rady dle umístění.
ad 3) Zástupci školské rady navrhli ze svých řad 2 kandidáty na funkci předsedy:
MUDr. Anežku Pupíkovou a Mgr. Hanu Svatoňovou. Po následném hlasování byla zvolena
Mgr. Hana Svatoňová.
ad 4) Členové školské rady projednali návrh Jednacího řádu, jeho jednotlivé články, úpravu a
doplnění článku 7 (Zápis z jednání školské rady bude na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen
a podepsán všemi přítomnými členy školské rady.) a následně odhlasovali jeho podobu.
Jednací řád tedy nabývá účinnosti dnem 14. 1. 2015.
ad 5) Paní ředitelka Mgr. Věra Turková podala vysvětlení k jednotlivým položkám Návrhu
rozpočtu školy na rok 2015.
ad 6) V rámci dodržení maximální bezpečnosti bude Školní řád MŠ v bodě 18.6 rozšířen o
následující znění:
Přicházející rodiče s dítětem se individuálně ohlásí zvonkem, který je
opatřen kamerovým systémem, poté je vstup rodičům zpřístupněn elektronickým zámkem.
ad 7) Podněty:
• Zástupci zřizovatele navrhli rozšíření školské rady o 3 členy. V následujícím období
proběhnou doplňující volby z řad zákonných zástupců dětí v MŠ a pedagogů MŠ.
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Paní MUDr. Pupíková podala informace o chystaných akcích pro děti v rámci Občanského
sdružení.
O připravovaných akcích hovořil také pan starosta Sembdner.
Paní ředitelka informovala o připravovaném výběrovém řízení na nákup digitální jazykové
laboratoře.
Paní ředitelka informovala o počtech dětí k připravovaným zápisům do ZŠ (8 dětí), do MŠ
(3 děti) a případných organizačních změnách, které mohou s tímto stavem nastat.
Usnesení:

1. Zřizovatel školy provede svým rozhodnutím změnu zřizovací listiny školské rady Dodatkem
č. 1
- bod II. - změna názvu školské rady
- bod IV. - počet členů školské rady je stanoven na 9 členů
2. Ředitelka školy dle volebního řádu vyhlásí doplňující volby z řad pedagogických
pracovníků MŠ a zákonných zástupců dětí MŠ.
3. Ředitelka školy prověří jmenování členů školské rady ze strany zřizovatele.
4. Předsedkyně školské rady provede úpravu jednacího řádu v bodě 7.

Zapsala: Mgr. Hana Svatoňová

