Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Třebotov,
konaného dne 4. října 2018 v 18 hodin v ZŠ Třebotov.
_______________________________________________________________________________________
Přítomni členové:

Omluveni:
Hosté:

zástupci školy – Lenka Lipanská, Jana Barnová, Václava Makovcová, Jana
Slavotínková
zástupci zřizovatele – Jitka Šůrová, Veronika Černá
zástupci rodičů – Andrea Hauzerová, Jana Kolbaská Vlčková, Michaela Nedělková,
Jana Boštíková
Alice Rahmanová, Marek Veselý
Jana Hančová

Prezenční listina je přílohou zápisu.

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Výroční zpráva
3) Školní řád
4) Rodičovský příspěvek
5) Různé
6) Závěr

1. Zahájení
Zasedání Školské rady bylo zahájeno v 18:00.
2. Schválení Výroční zprávy
Vedení školy vypracovalo výroční zprávu za školní rok 2017/18 (VZ), kterou předložilo členům ŠR. Na
zasedání ŠR byly prodiskutovány připomínky rodičů, poté členové ŠR vyjádřili souhlas se zněním VZ.
Elektronická verze zprávy je v době vyhotovení zápisu již zveřejněna na webových stránkách školy.
2. Rodičovské příspěvky
ŠR odsouhlasila výši rodičovských příspěvků ve výši 400 Kč / dítě a 700 Kč / 2 děti (sourozenci navštěvující
školu).
3. Školní řád
ŠR byly předloženy ke schválení tyto změny školního řádu:
1) bod 3.1.3. a) – zákaz kouření a požívání energetických nápojů
2) bod 4.1.1. - posun času otevření budovy školy na 7:40
3) bod 4.1.12. – úprava časů začátku a konce vyučovacích hodin s ohledem na odjezdy autobusů směr
Choteč
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Všechny předložené změny byly prodiskutovány a následně je ŠR schválila.

4. Různé
4.1. Volby do ŠR
Vzhledem ke končícímu 3-letému funkčnímu období paní Nedělkové (zástupce rodičů) budou vyhlášeny
doplňující volby. Dojde ke změně Volebního řádu a bude umožněno elektronické hlasování.
Začátkem října se budou konat volby do Obecního zastupitelstva, po nich dojde i ke změně složení členů –
zástupců Obce.
4.2. Úprava složení Školské rady
V návaznosti na dříve odsouhlasené snížení počtu členů ŠR (více viz. Zápis ze ŠR z 19.9.2017) bylo
oznámeno, že činnost v ŠR ukončí k datu voleb zástupci MŠ – paní Jana Slavotínková (škola), paní Jana
Kolbaská Vlčková (rodiče) a paní Alice Rahmanová (obec).
V MŠ se konají pravidelné schůzky s rodiči za účasti vedení školy a vedení obce. Veškerá problematika
týkající se MŠ bude do budoucna řešena na těchto schůzkách.
4.3. Podnět rodičů
ŠR projednala návrh rodičů na provádění hodnocení učitelů ze strany žáků – návrh byl zamítnut.
4.5. Parkování u jídelny
Zástupce školy upozornili na množící se případy, kdy rodiče parkují u budovy dočasné jídelny (za branou),
kde parkující vozy brání provozu. Tento prostor není pro parkování určen. Obec přislíbila zajištění označení
„Zákaz vjezdu“.
4.6. Stavba
Zástupci rodičů vznesli dotaz na průběh stavby. Dle sdělení zástupců obce by stavba a úpravy terénu měly
být dokončeny v měsíci květnu 2019.

5. Závěr
Jednání ŠR bylo ukončeno v 19.00 hodin
Zapsala: Jana Boštíková
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