Zápis z jednání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Třebotov,
konaného dne 4. dubna 2016 od 19.30 hodin v ZŠ Třebotov.
_______________________________________________________________________________________
Přítomni členové:

Omluvení členové :

zástupci školy – Jana Barnová, Jana Hančová, Václava Makovcová, Jana Slavotínková
zástupci zřizovatele – Alice Rahmanová, Jitka Šůrová, Marek Veselý (od 20.15),
Veronika Černá
zástupci rodičů – Jana Boštíková, Darina Matějovská, Michaela Nedělková, Jana
Kolbaská Vlčková
-

Přítomní hosté:

-

Prezenční listina je přílohou zápisu.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, výsledky doplňovacích voleb do ŠR
Volba předsedy Školské rady
Aktualizace školního řádu
Různé

1. Zahájení, výsledky doplňovacích voleb do ŠR
V. Makovcová zahájila zasedání ŠR, přivítala její nové členy z řad rodičů (M. Nedělková a J. Vlčková) a
seznámila přítomné s kompetencemi školské rady, jak je definuje školský zákon. Doplňující volby proběhly
ve dnech 10. a 12. listopadu 2015. Členové ŠR byli o výsledcích voleb informováni bezprostředně po jejich
konání a složení ŠR bylo aktualizováno na webových stránkách školy a rovněž oznámeno všem rodičům emailem rozeslaným paní ředitelkou.

2. Volba předsedy ŠR
ŠR přistoupila k volbě svého předsedy, jak ukládá školský zákon. V. Makovcová doporučila, aby tuto funkci i
nadále zastával zástupce z řad rodičů. D. Matějovská navrhla do funkce J. Boštíkovou, která se svou
nominací souhlasila. Jiné návrhy nebyly podány. Volba proběhla veřejným hlasováním s výsledkem:
přítomno - 11; pro - 10 ; proti - 0; zdržel se - 1. Předsedkyní školské rady byla zvolena Jana Boštíková.

3. Aktualizace školního řádu
V. Makovcová seznámila ŠR s návrhem změn ve Školním řádu. Navržené změny jsou následující:


Upřesnění zákazu používání ICT zařízení a pořizování záznamů
o Zákaz použití rozšířen na přestávky
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o





Nově přidán zákaz pořizování a následného šíření veškerých nahrávek v prostorách školy
bez souhlasu vyučujícího
Stanovení pravidel pro minimalizaci neomluvených hodin žáků:
o Tři neomluvené pozdní příchody budou považovány za neomluvenou hodinu
o Lékařské vyšetření není důvodem pro celodenní absenci.
o Pro uvolnění žáků 2. stupně z vyučování bude využíván nově vytvořený formulář „Žádost o
uvolnění žáka v průběhu dne“, který bude potvrzen zákonnými zástupci žáka.
Postup školy při neomluvených absencích:
o Max 10 hodin – pohovor se zákonným zástupcem žáka – třídní učitel a metodik prevence
o 10 – 25 hodin – projednáno výchovnou komisí (vedení školy, výchovný poradce, metodik
prevence, třídní učitel a zákonný zástupce žáka)
o 25 a více hodin – škola písemně informuje Orgán sociálně-právní ochrany dětí
o Přetrvávající absence – škola podává na Policii podnět k trestnímu stíhání zákonných
zástupců (trestný čin ohrožování výchovy mládeže)

V návaznosti na navrhované změny Školního řádu popsané výše byly provedeny i drobné změny v Příloze č.
1. Školního řádu, Klasifikačním řádu.
Navržené změny Školního a Klasifikačního řádu byly jednomyslně schváleny (přítomno: 12; pro:12; proti - 0;
zdržel se - 0).

4. Různé

4.1. Poděkování obci
J. Barnová poděkovala obci za bezplatné zajištění dopravy kamenů k obložení Směrové růžice vytvořené
v rámci projektu Dětská dlaň.

4.2. Pravidla pro pobyt na hřišti umístěném v areálu školy
Dětské i Sportovní hřiště se nacházejí v areálu školy, jsou využívána pro školní aktivity a současně přístupná
veřejnosti. Byla diskutována pravidla pro provoz na Dětském a Sportovním hřišti, která přispějí k udržení
bezproblémového provozu na obou hřištích.
Dětské hřiště
Hřiště je určeno pro děti do 14 let. Jedná se o obecní hřiště v areálu školy, které společně využívají děti ze
školky, školní družina a veřejnost. Hřiště se řídí Návštěvním řádem stanoveným obcí. Škola má pro využití
hřiště stanovena širší interní pravidla. Bylo dohodnuto, že školní interní pravidla budou zaslána obci a po
sladění pravidel bude na hřišti vyvěšen aktualizovaný Návštěvní řád.
Sportovní hřiště
Hřiště slouží veřejnosti, škole a školní družině. V čase školního vyučování využívá hřiště prioritně škola,
v odpoledních hodinách škola navrhuje prioritní využití hřiště pro školní družinu, a to denně do 16 hod., po
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16-té hodině prioritně veřejnost. ŠR se po diskuzi shodla, že „prioritní“ využití neznamená výhradní využití,
tj. v případě, kdy se na hřišti současně sejdou zájemci o využití spadající do různých skupin, dojde k dohodě
o společném využití hřiště. Zástupci obce zcela nesouhlasili s prioritním využitím hřiště pro ŠD každý den a
navrhli zúžení prioritního využití na některé dny v týdnu. Starostka informovala i o požadavku TS Tenisáček
na prioritní využití hřiště pro účely sportovních her dětí v rámci odpoledních zájmových činností. Zástupci
školy i obce se domluvili, že provoz hřiště ještě prodiskutují a na finálním prioritním využití sportovního
hřiště se dohodnou.

Škola s obcí pracují na doladění návrhů na využití hřiště, s finální verzí bude ŠR seznámena a dojde k jejímu
zveřejnění. Provozovatelem hřiště je Obec Třebotov, za provozní a návštěvní řád tedy odpovídá obec.

4.3. Plánované akce
Zástupci školy informovali ŠR o plánovaných akcích školy:
-

Ukliďme Česko – 18.4.2016
Školní akademie – 5.5.2016

4.4. Jídelní automat
Zástupci školy informovali o instalaci nového „zdravého“ jídelního automatu. Všichni rodiče byli podrobně
informováni e-mailem rozeslaným ředitelkou školy. Veškeré informace jsou rovněž dostupné na
http://www.happysnack.cz/.

Jednání ŠR bylo ukončeno ve 21.30 hodin
Zapsala: Jana Boštíková

Pozn.: K datu vyhotovení tohoto zápisu již byl schválený Školní řád vyvěšen na webových stránkách školy.
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