Zápis č. 2/2017 z jednání Školské rady při ZŠ Roztoky, konaného
dne 24. 7. 2017 v budově ZŠ
Přítomní:





zástupci zřizovatele: Ing. Lenka Peterková, Pavel Procházka
zástupci ZŠ: Mgr. Květoslava Pokorná, Mgr. Libuše Bulantová
zástupci rodičů: Helena Vaňková, Ing. Jana Volemanová
host: Mgr. Zdeňka Janečková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Organizace školního roku 2017/2018
Seznámení s inspekční zprávou
Zavedení výuky plavání
Školní jídelna
Žádost o dotaci na multifunkční hřiště

Jednání:
Zasedání zahájila předsedkyně Školské rady paní Helena Vaňková a řídila další průběh jednání. V
úvodu přivítala všechny přítomné. Pořízením zápisu pověřila paní Janu Volemanovou.
1. Organizace školního roku 2017/2018
 Mgr. Zdeňka Janečková seznámila přítomné s počty žáků pro školní rok 2017/2018
 Vzhledem k nízkému počtu žáků v budoucí 4. třídě se rada shodla na sloučení výuky 4. a
5. třídy na všechny předměty.
 Rada se usnesla, že v příštím roce se nebude výuka českého jazyka a matematiky spojovat
s jinými předměty.
Usnesení č. 1-2/2017 – ŠR schválila sloučení výuky 4. a 5. Třídy pro všechny předměty a zároveň
stanovila nespojovat výuku českého jazyka a matematiky s jinými předměty.
Hlasování: souhlasilo všech 6 členů ŠR
2. Seznámení s inspekční zprávou
 Mgr. Zdeňka Janečková seznámila přítomné s výsledky inspekční zprávy (inspekce
proběhla ve škole koncem školního roku 2016/2017).
 Inspekce nezjistila žádná závažná pochybení, naopak kvalita výuky byla hodnocena velmi
pozitivně. Drobné nedostatky byly odstraněny již v průběhu kontroly.
 Inspekční zpráva je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce.
Usnesení č. 2-2/2017 – ŠR projednala a schválila inspekční zprávu č. ČŠIS-1188/17-S provedenou
Českou školní inspekcí, Středočeský inspektorát, která se týkala podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání v ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky.
Hlasování: souhlasilo všech 6 členů ŠR
3. Zavedení výuky plavání
 ŠR bere na vědomí, že od školního roku 2017/2018 bude do „Školního vzdělávacího
programu“ zařazena výuka plavání. Její zavedení souvisí s opatřením ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní



vzdělávání Č.j. MSMT-7019/2017
Výuka plavání proběhne ve 2. pololetí s celkovou dotací 10. vyučovacích hodin, a to
v plaveckém bazénu Aquapark Beroun. Vzhledem k větší dojezdové vzdálenosti se
uskuteční v pěti lekcích po 2 vyučovacích hodinách. Příspěvek rodičů na tuto výuku se
bude pohybovat do 600 Kč v závislosti na počtu dětí.

Usnesení č. 3-2/2017 – ŠR bere na vědomí zavedení výuky plavání do Školního vzdělávacího
programu a souhlasí s výukou ve 2.pololetí školního roku 2017/2018.
Hlasování: souhlasilo všech 6 členů ŠR
4. Školní jídelna
 Vzhledem ke stížnostem a výsledkům ankety týkající se školního stravování se ŠR usnesla
pro ustanovení „Školské stravovací komise“. Komise bude složena ze zástupce rodičů,
zřizovatele a dětí. Volba komise proběhne začátkem školního roku 2017/2018.
5. Žádost o dotaci na multifunkční hřiště
 Ing. Lenka Peterková informovala přítomné o možnosti podání žádosti o dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na vybudování multifunkčního hřiště. Dotace může
být poskytnuta až do výše 70%.
 Vedení školy i školská rada podání žádosti podpořila.
 Žádost je nutné podat do 18. srpna 2017. Jedním z kritérií žádosti je i prokazatelné
zapojení dětí do projektu. Škola dodá výkresy a fotografie z aktivit, které se konaly během
školního roku.
Předsedkyně poté poděkovala přítomným za účast na jednání ŠR. Sdělila, že další zasedání se
bude konat v říjnu 2017, pokud nevzejde požadavek na bližší termín. O termínu příštího jednání
budou členové informování prostřednictvím písemné pozvánky se čtrnáctidenním předstihem.
Dne: 23. 8. 2017
Zapsala: Ing. Jana Volemanová ……………………………………….
Předsedkyně ŠR: Helena Vaňková……………………………………...

