Školská rada při ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
Zápis č.1pro školní rok 2017/2018
Datum konání: 25. 09. 2017
Přítomni:
Mgr. Pavel Svatoš - ředitel školy
Mgr. Helena Bartoňová - zástupce rodičů
Zdeňka Kapounová -zástupce rodičů, předsedkyně školské rady
Mgr. Jiří Holubář - zástupce zřizovatele
Petr Vyčítal - zástupce zřizovatele
Mgr. Alena Malá - zástupce školy
Omluveni:
Mgr. Karolína Kapounová - zástupce školy
Na základě řádného a včasného svolání předsedkyní školské rady dle § 167
zákona 561/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) proběhlo
zasedání školské rady při ZŠ ÚO, Třebovská147.
Program jednání:
1. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017
2. Informace ředitele školy k zahájení školního roku 2017/2018
3. Diskuze

Ad.1.
Ředitel školy předložil ŠR řádně vypracovanou VZ, která se skládá z obecné
informativní části a ekonomické části o hospodaření školy za rok 2016. Členům
ŠR byly ředitelem školy zodpovězeny dotazy, zejména otázky z oblasti
ekonomického a finančního hospodaření školy. Po vzájemné diskuzi byla VZ
schválena všemi přítomnými členy ŠR.

Ad.2.
Ředitel školy informoval ŠR o zahájení školního roku, zejména zmínil umístění
Mateřské školky Pod Lesem do prostor školy, což bylo dáno plánovanou
rekonstrukcí objektu MŠ. Toto přemístění je samozřejmě dočasné a to pouze po
dobu rekonstrukce cca 10 měsíců. Poté se školka opět navrátí do svých prostor.
Škola vyhověla požadavku zřizovatele a organizačně připravila školní rok tak,
aby byl co nejméně narušen chod školy a její provoz. Zda se vše podařilo ke
spokojenosti obou organizací ukáže vlastní provoz a čas. Počet žáků pro tento
školní rok je o šest žáků nižší, celkem nastoupilo 205 žáků. Pokles je dán
odstěhováním sociálně slabých rodin do jiných lokalit v republice a
nenastoupením předpokládaného počtu žáků do první třídy z důvodu změny
bydliště. Celkový trend příchozích žáků do první třídy je dlouhodobě klesající a
je to dáno věkovým složením přijímaných dětí do zdejších MŠ. V příštím
školním roce bychom se relativně mohli dočkat většího přísunu budoucích
prvňáčků, ale vše je v rovině hypotetické. ŠR doporučila řediteli školy tuto
situaci nepodceňovat a řešit ji zejména ve vztahu k případným pracovním
úvazkům pedagogů. V otázce finančního zajištění školy pro zbývající část roku
2017 konstatoval ředitel správný trend nastavení hospodaření jak v provozu
školy, tak i v mzdové politice odměňování pracovníků školy. Ředitel školy také
informoval přítomné členy ŠR o změnách ve složení pedagogického sboru a o
dlouhodobé pracovní neschopnosti v ŠJ, kde bude obtížné toto místo nahradit
vyučenou kuchařkou tak, aby bylo i v budoucnu možné vařit dvě jídla. Školská
rada vzala tyto informace na vědomí.

Ad3.
Členové ŠR se seznámili s připravovaným plánem společných akcí
s partnerskou školou z Bystřice Kladské pro 1. pololetí školního roku a se
záměrem realizace společného setkání s rodiči žáků na tradičním prosincovém
před vánočním tvořením.

Zapsala: Bc. Helena Bartoňová

Předsedkyně ŠR: Zdeňka Kapounová

__________________________

