Školská rada při ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
Zápis č.1pro školní rok 2015/2016
Datum konání: 20. 10. 2015
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 Šebková - zástupce školy
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 2014/2015
2. Informace ředitele školy k zahájení školního roku 2015/2016
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 2014. 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 zdůraznil nárůst
počtu žáků, který oproti minulým školním rokům pozitivně zvyšuje konečný počet
zapsaných žáků na 218, což je + 10 žáků navíc oproti loňskému roku. Tento trend,
ale nebude pro příští školní rok trvalým jevem, neboť dle informace ředitelek MŠ,
spádových pro ZŠ je v jejich odděleních minimální počet budoucích předškoláků.
Podle zjištěného průzkumu relativně přicházejících žáků do budoucí 1. třídy se
jedná o cca 20 dětí, ale i zde je nutno počítat s tím, že ne všichni zákonní zástupci
zapíšou v lednu dítě do základní školy v Hylvátech. 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
2015 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 pozitivních změnách v oblasti školního stravování,
kde škola nastoupila trend moderního zdravého stravování v nabídce jídel, kdy žáci
mohou skutečně volit z nabídky jídel dle vlastní chuti a stravovacích návyků.
Školská rada vzala tyto informace na vědomí.

Ad3.
Členové ŠR se seznámili s výsledky a závěry školního zájezdu výběru žáků 2.
stupně do Jižní Anglie, který se uskutečnil ve dnech 11. 10. – 16. 10. 2015.

Zapsala: Bc. Helena Bartoňová

Předsedkyně ŠR:

Zdeňka Kapounová

__________________________

