Zápis z 3. zasedání školské rady
ve školním roce 2014/2015
při Základní škole a Mateřské škole Janová

Datum konání schůzky:
Místo schůzky:
Přítomni:

24.02.2015, zahájení 14.00 hod.
jídelna základní školy
Ing. Lenka Trlicová – předseda ŠR
Mgr. Ludmila Spitzerová – člen ŠR
Daniela Mikulcová – člen ŠR
Mgr. Michal Lucbauer – host

Program:
1. Kontrola zápisu z 2. zasedání 2014/2015
2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014
3. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2014/2015
4. Inspekční zprávy České školní inspekce
5. Vyjádření k rozboru hospodaření
6. Hodnocení Adaptačního programu žáků 5. ročníku
7. Vyhodnocení podzimního sběru papíru
8. Průběh zápisu do 1. ročníku ZŠ
9. Termín další schůze ŠR

1. Kontrola zápisu z 2. zasedání 2014/2015
Paní Mikulcová provedla kontrolu a ověření zápisu z 2. zasedání ŠR ve školním roce
2014/2015. Zápis byl předán řediteli školy k archivaci.
2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014
Ředitel školy předložil ŠR ke schválení výroční zprávu za školní rok 2013/2014. Členové
ŠR se seznámí s výroční zprávou do příštího zasedání ŠR, které je stanoveno na 3.3.2015.

3. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2015
Návrh rozpočtu byl projednán. ŠR nemá připomínky.

4. Inspekční zprávy České školní inspekce
V roce 2012/2013 a 2013/2014 nebyla provedena žádná inspekce ČŠI.

5. Vyjádření k rozboru hospodaření
Školská rada nemá připomínky k předloženému rozboru hospodaření.
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6. Hodnocení Adaptačního programu žáků 5. ročníku
Rodiče žáků 5. ročníku si vybrali novou školu. Dle informace ředitele školy všichni žáci
nastoupí do 6. ročníku v ZŠ Vsetín – Ohrada.
Dne 26.2.2015 v 16.00 hod. proběhne v ZŠ Janová beseda s psycholožkou. ŠR požaduje,
aby byla tato informace zveřejněna na informační tabuli v ZŠ a vyvěšena na vstupních
dveřích do ZŠ.

7. Vyhodnocení podzimního sběru papíru
V pozvánce na zasedání školské rady bylo požadováno po řediteli školy předložení
vyúčtování sběru starého papíru, který proběhl na podzim 2014.
Ředitel školy vyúčtování nepředložil.
ŠR požaduje vyhodnocení předložit na příštím zasedání ŠR.

8. Průběh zápisu do 1. ročníku ZŠ
Rodiče nebyli spokojeni s průběhem zápisu do ZŠ. Rodičům nebylo předloženo registrační
číslo dítěte a potřebné dokumenty k podpisu.
Rodiče nemohli být s dítětem ve třídě, kde probíhal zápis. K tomuto paní učitelka vysvětlila,
že po zkušenostech z předchozích let je lépe, když je dítě ve třídě bez rodiče, ale pokud by
dítě přítomnost rodiče vyžadovalo, tak by požadavku vyhověla.
Dále se rodičům nelíbilo, že výsledky zápisu byly sdělovány v učebně, kde čekali další děti
a rodiče na zápis a nebylo zde tedy soukromí.
Pedagogický sbor bere připomínky na vědomí a při příštím zápisu provede nápravu.

9. Termín další schůze školské rady
Další schůze školské rady je stanovena na 3.3.2015 ve 14.00 hod.

Ukončení zasedání: 15:10 hod.

………………………………
zapisovatel
Ing. Lenka Trlicová

………………………….
ověřovatel
Daniela Mikulcová
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