Zápis č. 3/2017 z jednání Školské rady při ZŠ Roztoky, konaného
dne 10.11. 2017 v budově ZŠ
Přítomní:





zástupci zřizovatele: Ing. Lenka Peterková, Martin Mikovec
zástupci ZŠ: Mgr. Květoslava Pokorná, Mgr. Libuše Bulantová
zástupci rodičů: Helena Vaňková, Ing. Jana Volemanová
host: Lenka Egertová

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evidence skladu školní jídelny

Stravovací komise
Projednání výroční zprávy školy
ŠVP - plavání
Školní rok 2017/2018
Další

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. Evidence skladu školní jídelny
 Paní Lenka Egertová, účetní školy, seznámila přítomné s nabídkou společnosti VIS Plzeň
na dodání stravovacího systému pro školní jídelnu.
 Školní jídelna má zájem o nákup modulu Sklad, který v sobě zahrnuje i modul

Spotřební koš.
 Návrh nákupu tohoto modulu byl následně schválen.
Usnesení č.1 – 10/11/2017 – ŠR schvaluje nákup stravovacího systému pro
evidenci skladového hospodářství od společnosti VIS Plzeň za cenu:
 modul sklad 6 830,-,
 servisní služby (roční paušál) Kč 4 961,-.
Pro 6 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Stravovací komise
 Již na minulém jednání se ŠR usnesla pro ustanovení „Školské stravovací komise“.
 ŠR nyní upřesnila složení této komise. Komise bude mít 5 členů, jejichž složení bude
následovné: 1 zástupce zřizovatele, 2 zástupci rodičů žáků ZŠ a 2 zástupci rodičů
žáků MŠ. Komise se začne scházet od ledna 2018 vždy jednou měsíčně, aby vyhodnotila
kvalitu připravovaných pokrmů a jídelníček (volba surovin, apod..). Zprávu z tohoto
setkání předá následně vedoucí kuchyně, řediteli školy a zřizovateli.

Usnesení č.2 – 10/11/2017 – ŠR schvaluje zřízení stravovací komise v počtu 5
členů ve složení 1 zástupce zřizovatele, 2 zástupci rodičů ZŠ a 2 zástupci rodičů
MŠ. Komise zahájí činnost v lednu 2018.
Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
3. Projednání výroční zprávy školy
 ŠR projednala výroční zprávu školy. Tato zpráva ro drobných úpravách bude v upraveném
znění následně schválena.

V Zahrádkách, Roztoky za školní rok 2016/2017.
Pro 6 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
4. ŠVP - plavání
 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. Výuka se týká všech žáků ZŠ.
Výuka bude začínat 17. května.



Žádost o dopravné na výuku plavání byla již na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy podána.

5. Školní rok 2017/2018
 Mgr. Libuše Bulantová informovala přítomné, že v letošním školním roce oslaví škola 35
let od jejího založení. Jako hlavní akce narozeninových oslav se bude konat v květnu 2018
„CIRKUS VE ŠKOLE.“
 Ing. Lenka Peterková informovala přítomné o schválení příspěvku ve výši Kč 30.000,-,
kterou zřizovatel poskytne škole na tuto akci.
6. Další
 Ing. Lenka Peterková seznámila přítomné s povinností školy přijmout opatření k plnění
povinností souvisejících s ochrannou osobních údajů dle nařízení EU.
 Mgr. Libuše Bulantová informovala přítomné, že bude vydána metodika Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy k této problematice, kterou se budou muset následně řídit.

Předsedkyně poté poděkovala přítomným za účast na jednání ŠR. Termín dalšího zasedání nebyl
stanoven. O termínu příštího jednání budou členové informování prostřednictvím písemné
pozvánky se čtrnáctidenním předstihem.
Dne: 24. 11. 2017
Zapsala: Ing. Jana Volemanová ……………………………………….
Předsedkyně ŠR: Helena Vaňková……………………………………...

