Zápis ze schůze školské rady při ZŠ J.V.Sládka Zbiroh, příspěvkové organizace,
konané dne 22.11.2016
Přítomni:
za zřizovatele - Martin Horák
za pedagog.pracovníky - Mgr. Alena Frühaufová
- Mgr.Ing. Andrea Tláskalová
za zákon.zástupce nezl.žáků - Ivana Nováková (předsedkyně školské rady)
- Markéta Rieserová
Omluven:
Ing. Petr Hobl, CSc., MBA
Hosté:
Mgr. Květuše Horáková – ředitelka školy
Ing. Evženie Brzková – zástupkyně ředitelky školy
Program:
1. Zahájení
2. Prezence
3. Seznámení se s novou členkou rady
4. Aktuální situace ve škole
Bod 1 – Zahájení
Jednání školské rady bylo zahájeno v ředitelně základní školy.
Bod 2 – Prezence
viz přílohu
Bod 3
▪ Členové školské rady se seznámili s novou členkou školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků
Markétou Rieserovou, která nahradila ve funkci paní Lenku Fairovou.
Bod 4
▪ Poté probíhala diskuse, kde se nejprve řešil problém kantýny (bufetu) ve vstupním prostoru školy,
neboť od 1.1.2017 budou muset školy dodržovat takzvanou “Pamlskovou vyhlášku č. 282/2016
Sb., která byla 5. září 2016 zařazena do Sbírky zákonů. Na jejím základě bude opět omezen sortiment
prodávaného zboží a je možné, že kantýna tak bude z důvodu nerentability uzavřena. Paní ředitelka
sdělila, že na toto téma proběhne ještě jednání mezi ní a provozovatelem kantýny Ing. Štíchou.
▪ Zástupkyně ředitelky školy informovala přítomné, že bude spuštěn nový web školy.
▪ Posledním bodem dnešní schůze byla diskuse nad tím, proč má mezi veřejností druhý stupeň
zbirožské školy špatnou pověst. Přítomné pedagogické pracovníky včetně vedení školy tato situace
mrzí, neboť z dotazníkového šetření mezi rodiči, které proběhlo v roce 2015, je patrno, že rodiče jsou
s úrovní výuky spíše spokojení, rozhodně není spokojeno do 20% a do 20% rodičů nedokáže posoudit.
Dle sdělení vedení školy i pedagogických pracovníků má škola dobré výsledky v různých soutěžích,
prezentuje se na veřejnosti akcemi, články v tisku apod. Pokud ve škole vznikne nějaký problém,
apelují pedagogičtí pracovníci spolu s vedením školy na to, aby chodili rodiče tyto situace řešit
rovnou do školy, tím bude problém nejrychleji vyřešen přímo s účastníky.

Ivana Nováková
předsedkyně školské rady

