Zápis ze IV. zasedání školské rady 2015 – 2017 při Masarykově základní škole ve Velkém Oseku, sídlem
Vrchlického 236, Velký Osek (dále jen „MZŠ“), konaného dne 1. 3. 2015
Přítomní členové školské rady: Jan Fagoš, Pavla Kašparová, Kateřina Hovorková, Helena Babáková, Alena
Jílková, Michal Dupák (příchod 18:00)
Hosté: Mgr. Zuzana Strejčková, ředitelka MZŠ , Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce
Den a doba konání zasedání: 1. 3. 2016, 17.30 – 19:30
Místo konání zasedání : Masarykova Základní Škola
1) Zahájení zasedání
Počet přítomných členů školské rady (dále jen „ŠR“) byl usnášeníschopný. Zapisovatelem byl určen Jan Fagoš,
ověřovateli Alena Jílková a Kateřina Hovorková, proto předseda ŠR představil program jednání sestávající
z následujících bodů:

1.

Prohlídka zrekonstruované tělocvičny

2.

Informace o postupu realizace osvětlení tělocvičny

3.

Koncepce MZŠ v dalších letech

a) rotace učitelů na 1. stupni
b) tvorba PR školy vůči rodičům

4.

Informace paní ředitelky

a) zápis do 1. tříd
b) rozdělení od 1.9.2016. (šesté třídy)
c) finanční situace školy

4.

Informace starosty obce

a) finanční stabilita obce – poskytované provozní příspěvky 2016
b) dotazy a reakce

4.

Různé

a) parkování před školou
b) problematika činnosti spolků v budově školy

4.

Diskuse

5.

Závěr

Program byl schválen všemi hlasy.

1.

Prohlídka zrekonstruované tělocvičny

ŠR provedla prohlídku tělocvičny, byla seznámena s náklady celé akce.

2.

Informace o postupu realizace osvětlení tělocvičny

Osvětlení bude realizováno v průběhu měsíce března roku 2016.

3.

Koncepce MZŠ v dalších letech

a) Paní ředitelka informovala Školskou radu o situaci, která nastane od 1. 9. 2016, kdy je nucena provést
rotaci některých učitelů na prvním stupni.

4.

Informace paní ředitelky

a) Ve škole proběhly zápisy do prvních tříd a lze předpokládat, že příští školní rok budou otevřeny 2 třídy. Se
100%
jistotou lze toto konstatovat až v květnu, kdy bude upřesněn počet dětí s odkladem povinné školní docházky.
b) Z důvodu navýšení počtu žáků v současné 5. třídě dojde od 1.9.2016 s vysokou pravděpodobností k rozdělení
této třídy. Při rozdělení žáků se přihlédne k tomu, aby dojíždějící skupina z Veltrub zůstala pohromadě.
Dále se
bude přihlížet k zachování vyváženého poměru chlapců a dívek v jednotlivých třídách.
c) Vzhledem k dlouhodobému podfinancování školy v předchozím období je v současné době hlavní prioritou
umístění financí, které se podařilo generovat úsporou energií, právě do investic ve škole. Po rekonstrukci
tělocvičny
bude provedena částečná rekonstrukce školní jídelny, zejména jejího nábytku (stoly, židle) a posun v
modernizaci - např. konvektomat a další podobné vybavení. Dalším investičním záměrem je zřízení
venkovních
vyučovacích prostor v areálu školní zahrady.

1.

Informace starosty obce

1.

Pan starosta informoval o rozpočtu obce na rok 2016, kde je plánováno nemalou částkou podílení se na
investičních záměrech MZŠ. Provozní příspěvek pro MZŠ by měl být zasílán bez prodlení a v termínech,
které jsou smluveny s vedením školy. Kladný hospodářský výsledek MZŠ bude použit po konzultacích s
ředitelkou školy pro naplnění jednotlivých fondů MZŠ (rezervní fond, investiční fond, fond odměn).

b) ŠR byla seznámena s výhledem rozvoje některých lokalit v katastru obce Velký Osek a s předpokladem, že v
blízké budoucnosti se dá očekávat zvýšený zájem rodičů o umístění dětí v MZŠ.

6. Různé
a) Je nutno do budoucna řešit dopravně technickou situaci v ulicích Vrchlického, Komenského a Tyršova. Z
diskuse vzešel závěr, že po provedené rekonstrukci ulice Vrchlického bude vyhodnoceno, zda došlo ke zlepšení
dopravní situace před školou a jako další stupeň by mohl být zaveden jednosměrný provoz ve směru z ulice
Komenského do ulice Tyršova. Dalším opatřením, které by v okolí školy mělo pomoci v bezpečnosti silničního
provozu, je umístění zpomalovacích retardérů v ulici Komenského, zejména v okolí autobusové zastávky.
b) Paní ředitelka informovala o vysokém stupni vytížení školní tělocvičny místními spolky a zájemci z řad
veřejnosti. Zde se ŠR shodla, že hlavní prioritou je poskytnutí zázemí pro sport a vyžití dětí a, pouze pokud bude
zbývat kapacita, lze tuto použít pro ostatní účely. Bylo konstatováno, že nemalá částka z rozpočtu obce je určena
právě pro refundaci nákladů, které jsou s užíváním tělocvičny pro spolky, spojené. Do budoucna je možné, že tato
refundace nebude automatickou a částečná úhrada nákladů spojených s užíváním tělocvičny bude vyžadována
od spolků.

7.

Diskuse

Diskuse probíhala ve všech bodech jednání, závěry jsou zapsány v jednotlivých bodech výše.

7.

Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin. Další ŠR bude svolána dle potřeb vedení obce a školy.

Zapsáno dne: 15.3.2016, Jan Fagoš …………………………………………………............
Ověřovatelé: Kateřina Hovorková ………………………………………………………………
Alena Jílková...........................................................................................
Tento zápis nahrazuje formu přijatých usnesení školské rady.

