Zápis ze 3. zasedání školské rady 2018 – 2020 při Masarykově základní škole ve Velkém
Oseku, sídlem Vrchlického 236, Velký Osek (dále jen „MZŠ“), konaného dne 15.11. 2018
Přítomní členové školské rady: Jan Fagoš, Vlastimil Hovorka, Alena Jílková, Barbora Baudyšová,
Helena Babáková
Hosté: Mgr. Zuzana Strejčková - ředitelka MZŠ, Mgr. Pavel Drahovzal - starosta obce, Zuzana
Bílková – vedoucí školní jídelny
Den a doba konání zasedání: 15.11. 2018, 18.00 – 19:30
Místo konání zasedání: Masarykova základní škola
Počet přítomných členů školské rady (dále jen „ŠR“) je usnášeníschopný.

Program:
1. Výroční zpráva školy
2. Zpráva potravinového referenta
3. Rozpočet školy na rok 2019
4. Různé (SRPDŠ, revize na zařízení školy, výlet Anglie 2019)
5. Rezignace na post předsedy a člena ŠR
6. Diskuze
ŠR se sešla v počtu 5 členů, pan Munzar byl omluven.

Program byl schválen:
Pro 5 proti 0 zdržel se 0
Zapisovatelem byl zvolen Jan Fagoš, ověřovateli Alena Jílková a Barbora Baudyšová

1)

Výroční zpráva školy
Členové ŠR se korespondenčně se zprávou seznámili. Výroční zpráva školy byla školskou radou
schválena.
Pro 5 proti 0 zdržel se 0

2)

Zpráva potravinového referenta.

Zpráva je přílohou zápisu. Paní Baudyšová seznámila členy ŠR s průběhem kontroly a postřehy ze
školní jídelny. Jako host byla přítomna i paní Bílková, která reagovala na připomínky. Paní Baudyšová nabídla i pomoc v osobách profesionálních kuchařů, kteří jsou ochotni předvést výdej obědů a
drobná dílčí zlepšení.

3)

Rozpočet školy na rok 2019

Paní ředitelka seznámila ŠR s návrhem na zejména investiční část rozpočtu na rok 2019. Tento se pokusí obhájit před vedením obce a zastupitelstvem. ŠR shledala návrh adekvátním a hlasováním jej
podpořila. Celková výše investic je 1 320 tis Kč

Pro 5 proti 0 zdržel se 0
4)

Různé
A) SRPDŠ
Stav této organizace je dle informací takový, že není stále ještě ukončena její existence. Je stanoven likvidátor, který v současné době nekomunikuje a zejména školní chata je poměrně zásadním
majetkem, který je třeba nadále spravovat a řádně s ním hospodařit. SRPDŠ má potenciál i nadále
fungovat, je však třeba zvolit funkční strukturu spolku se zapojením veškerých orgánů, které zákon požaduje. Toto je v jednání a zejména potěšující je vůle rodičů býti členy. Tuto vůli projevili
dotazníkem, který byl adresován a vybrán v průběhu třídních schůzek.

B) Revize zařízení školy
Pan starosta požádal, aby mu byly zaslány revizní zprávy zařízení školy, cvičebního náčiní elektro
a podobně, aby bylo zjevné, že povinnost daná zákonem je školou naplněna. Vedením školy bylo
přislíbeno. Revize kotlů na plyn a ostatní revize jsou v termínech a periodách, které jsou předepsány.

C) Výlet 2019 Anglie
Paní ředitelka informovala o zájmu a termínu konání této akce, byla nalezena partnerská škola,
která doplní počty studentů a byl poopraven termín konání. Rodiče jsou informováni.
5)

Rezignace na post předsedy a člena ŠR
P. Fagoš seznámil ŠR se svým rozhodnutím přenechat post ve školské radě paní Veronice Křičkové, která byla zastupitelstvem určena místostarostkou pro kulturu, školství, spolky a sociální
politiku. Paní Křičková je jistě svou praxí a zkušenostmi předurčena vykonávat členství ve ŠR
kvalitně. P. Fagoš doporučuje zvážit možnost, aby se stala předsedkyní ŠR.

6)

Diskuse
Proběhla ke všem bodům, p. Fagoš oznámil dílčí opravy na školní kanalizaci, které proběhnou
pravděpodobně v době jarních prázdnin.
Schůze byla ukončena v 19.30. ŠR se sejde dle potřeb a případných podnětů. Dalším vedením a
svoláním ŠR je pověřena místopředsedkyně Alena Jílková

Zapsáno dne: 25.11.2018, Jan Fagoš ………..
Ověřovatel: Alena Jílková, Barbora Baudyšová…….
Tento zápis nahrazuje formu přijatých usnesení školské rady.

