Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J.V.Sládka Zbiroh, příspěvkové organizace,
konané dne 18.9.2018
Přítomni:
za zřizovatele - Mgr. Petr Matoušek
- Martin Horák
za pedagog.pracovníky - Mgr. Markéta Soukupová
- Mgr.Ing. Andrea Tláskalová
za zákon.zástupce nezl.žáků – Markéta Rieserová
- Ivana Nováková (předsedkyně školské rady)
Host: Mgr. Květuše Horáková – ředitelka školy
Program:
1. Zahájení
2. Prezence
3. Forma zápisů ze školské rady
4. Projednání/schválení výroční zprávy školy za rok 2017/2018
5. Diskuse s paní ředitelkou
6. Elektronické žákovské knížky
7. Postup školy při zjištění výskytu vší
8. Evakuace, invakuace
9. Diskuse nad dopravní situací u školy
Bod 1 – Zahájení
Jednání školské rady bylo zahájeno v kanceláři zástupkyně ředitelky.
Bod 2 – Prezence
viz příloha
Bod 3 – Forma zápisů ze školské rady
Školská rada se shodla na tom, že se zápisy z jednání rady budou tvořit hned na jednání. Každý člen
rady bude mít prostor se vyjádřit ke každému bodu a to bude v zápisu zaznamenáno.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Bod 4 – Projednání/schválení výroční zprávy školy za rok 2017/2018
Tohoto bodu jednání byla přítomna jako host ředitelka školy Mgr. Květuše Horáková. Markéta
Rieserová chválí vypracování výroční zprávy. Mgr.Ing. Tláskalová ani Ivana Nováková nemají
k výroční zprávě připomínek. Mgr. Soukupová také nemá připomínek k výroční zprávě, dle ní je
zpráva podrobnější než loňská výroční zpráva. Mgr. Matoušek vidí posun oproti loňské výroční
zprávě, dle něj je zpráva srozumitelná, logicky uspořádaná. Martin Horák nemá připomínek k výroční
zprávě.
Hlasování: viz usnesení k bodu č. 4
Bod 5 – Diskuse s paní ředitelkou
Martin Horák se dotazuje paní ředitelky, zda uvažuje po ukončení jmenovacího období o svém
pokračování ve funkci ředitelky. Paní ředitelka odpovídá, že ano.
Bod 6 – Elektronické žákovské knížky
Mgr. Soukupová sděluje, že škola má nového správce sítě, který sdělil, že bude třeba posílit server,
což bude potřeba i pro zavedení elektronických žákovských knížek. Škola vytvoří informační letáček o
el.žákovských knížkách, který bude rodičům předložen na jarních třídních schůzkách r.2019 tak, aby
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zavedení el.žákovských knížek bylo možné od školního roku 2019/2020. Elektronické žákovské
knížky by byly zavedeny jak pro 1., tak pro 2. stupeň školy.
Mgr. Matoušek se dotazuje, zda to bude propojené i se vstupem do školy. Mgr. Soukupová odpovídá,
že to asi nebude prozatím možné i z finančních důvodů.
Mgr. Tláskalová sděluje, že je třeba na tomto problému zapracovat s rozmyslem a propojit co jde,
např. tedy výhledově i zavedení elektronických třídnic.
Martin Horák sděluje, ať škola dá požadavek do rozpočtu tak, aby se pokud možno udělalo vše
pořádně a aby se všechny požadavky provedly najednou.
Mgr. Matoušek navrhuje, aby se na web školy doplnilo pro rodiče sdělení v bodech, jak je dále
pokračováno v problematice řešení el.žákovských knížek.
Bod 7 – Postup školy při zjištění výskytu vší
Markéta Rieserová tlumočí dotazy maminek, které by rády věděly, jak škola postupuje při zjištění
výskytu vší. Mgr. Soukupová sděluje, že škola se řídí metodickým pokynem z MŠMT. Škola
aktualizuje postup při zjištění výskytu vší, tento bude v písemné podobě umístěn po pedagogické
poradě dne 19.9.2018 na webu školy.
Bod 8 – Evakuace, invakuace
Martin Horák se dotazuje, jak ve škole probíhá evakuace a invakuace. Mgr. Soukupová sděluje, že
proběhlo školení pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy na téma evakuace a
invakuace. Škola provádí cca 1x za 2 roky nácvik spolu se žáky.
Bod 9 – Diskuse nad dopravní situací u školy
Školská rada upozorňuje na zhoršenou dopravní situaci v blízkosti školy, zejména ráno a odpoledne,
kdy rodiče vozí děti do školy až ke vstupnímu schodišti do školy. Mgr.Ing. Tláskalová také
upozorňuje na neuzavřený areál u nově vybudovaného parkoviště mezi školou a školkou.
Usnesení k bodu č. 4:
Školská rada schvaluje výroční zprávu základní školy J.V.Sládka ve Zbiroze za rok 2017/2018.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení k bodu č. 9:
Školská rada žádá Město Zbiroh o stanovisko k problému zhoršené dopravní situace v bezprostřední
blízkosti školy. Školská rada dále upozorňuje Město Zbiroh na nedokončené oplocení v okolí nově
vybudovaného parkoviště, kde tak dochází k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti dětí ze ZŠ a MŠ.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ve Zbiroze dne 18.9.2018

Ivana Nováková
předsedkyně školské rady
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