Školská rada – 1.10.2014
Účast: 7 členů školní rady (podpisy viz. prezenční listina uschovaná u ředitele ZŠ Křtiny)
• zástupci obce: p. Brzobohatý, p. Novotný
• zástupci rodičů: pí. Fišerová, p. Švenda
• zástupci pedagogů: pí. Dostálová, pí. Neužilová, p. Smejkal
• pan ředitel Lukáš
• Omluveni: p. Pinďák, pí. Drápelová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Křtiny
a. Zpráva dostupná v elektronické podobě na stránkách školy zskrtiny.cz
b. Hospodaření celkově v plusu, vše převedeno do rezervního fondu
c. Ze strany zřizovatele žádost o zvýšené investování v mateřské škole. Dílčí investice
byly nyní provedeny: boxy pro lehátka, nákup hraček, zamykání dveří, nové
postýlky.
d. Školská rada jednohlasně schválila.
3. Metodika přijímání a dobírání dětí do MŠ
a. Přesná pravidla pro přijímací proces jsou volně dostupná na webu v sekci Mateřské
školy. Bude na jednom místě rozšířeno o informace o přijímaná během roku (mimo
přijímací řízení) – nyní bylo samostatně v rámci zápisu porady vedení.
b. Proč nemá bod žák, jehož sourozenec odchází do základní školy? Dle rozhodnutí
ombudsmana je oprávněné přidělit bod jen v případě, že sourozenec zůstává v MŠ.
c. Jediné kritériem pro dodatečný zápis při uvolnění místa během roku (po ukončení
přijímacího řízení) je stáří dítěte (dle zápisu z porady vedení). Pořadník přijatých
dětí z přijímacího řízení se již neuvažuje.
4. Jaké je potřeba vybavení školky?
a. Uplatnění financí z daru z letního koncertu – orientace na vybavení hračkami
b. Rodiče platí 500 Kč / ročně na výtvarné potřeby. Od roku 2014 převáděno
ekonomce školy a zpětně propláceno za nákup výtvarných potřeb na základě
faktury.
c. Školka bude instruována ohledně přípravy detailnějšího soupis věcí do návrhu
rozpočtu.
5. Školní jídelna
a. Nový systém pro objednávání obědů, dvě možnosti obědů
b. Dle p. ředitele je aktuální vybavení židlemi a stoly již zastaralé, plánuje se obnova.
c. Dlouhodobý plán provozovatele školy je nákup vnitřního vybavení jídelny ve vlastní
režii, nyní se nezvažuje výběr jiného provozovatele jídelny z důvodu kontroly nad
kvalitou jídla a stavem vnitřního vybavení. Je v plánu postupná obnova vybavení
dle stavu hospodaření školy (především bezhlučné židle).

6. Fungování poradenského centra
a. Existuje vypracovaný preventivní program.
b. Existuje vnitřní směrnice pro zaměstnance školy, jak má postupovat při zjištěných
případech šikany a jiných problémů.
c. Od poslední školní rady nebyl výskyt žádného nového velkého případu.
d. Nová paní psycholožka (poradenské centrum) nyní přímo komunikuje s třídami a
dětmi, snaha o předcházení a prevenci.
e. Rodiče mají možnost přímo kontaktovat.
7. Školní nápojový automat
a. Automat původně umístěn z důvodu vstupu cizích uživatelů (tělocvična), dále pitný
režim pro děti (otázka kvality nápojů, problém s alternativními způsoby nákupy
nezdravých nápojů jinde).
b. Existuje nájemní smlouva pro automat mezi provozovatelem a školou.
c. Dotaz k ponechání automatu bude zařazen do dotazníku, pokud bude zájem výrazné
části rodičů.
8. Různé:
a. Námět - nástěnka na obecním úřadě jako prezentace školy, co bude v průběhu roku,
co velkého bylo, fotky. Odkaz na web školy, možnost registrace na email.
b. Řešení situace se zamykáním školy. Rodiče mají stále možnost vejít po zazvonění
na zvonek.
c. Předškoláček v druhé polovině roku. V mateřské škole probíhá předškolní
vzdělávání.
d. Vyhlášení karanténního opatření lze pouze na základě lékařského potvrzení, nelze
pouze na základě ohlášení rodičů.
e. Seznam věcí, na které by rodiče mohli dodatečně přispět nevtíravou formou popis
zajímavých věcí, které by bylo vhodné mít a rodič se může rozhodnout přispět.
f. Keramický kroužek: zatím je 7 žáků, kroužek se bude otevírat i v tomto počtu.
Náklady na energii pece, materiál odpovídají apod. – pec neslouží jako zdroj příjmů
pro školu (je pořízení z prostředků OS).
g. Dotazník obdobný jako proběhl v roce 2013/2014 jednou za cca 3 roky.
Zápis provedl: Petr Švenda
Ověřovatelé zápisu: Radek Brzobohatý, František Novotný

