
Zápis z 1. zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Skrbeň
ve školním roce 2022 / 2023 ze dne 4. října 2022

PŘÍTOMNI:
Mgr. Renata Čechová - předsedkyně ŠR, za zřizovatele
Jana Jelčová - za zřizovatele
Mgr. Jarmila Kulatá - ředitelka, host
Mgr. Lenka Adamcová - za pedagogické pracovníky 
Sylva Vočková, DiS. - za rodiče
Kateřina Sobotová - za rodiče
Tomáš Spurný - starosta obce Skrbeň

OMLUVENI:
Mgr. Soňa Jandová - za pedagogické pracovníky

ZAHÁJENÍ:  v 16:30 hod.              UKONČENÍ:  v 17:45 hod.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

     1. 1  Funkční období jednotlivých členů ŠR  

Paní Mgr. Soňa Jandová, členka ŠR od jejího založení - zastupující pedagogické 
pracovníky, dne 3. října 2022 písemně požádala předsedkyni Školské rady 
Mgr. Renatu Čechovou o ukončení členství ve Školské radě při ZŠ a MŠ Skrbeň
ke dni 4. října 2022 z osobních i časových důvodů. Její žádosti bylo  v y h o v ě n o.
Zároveň také navrhla nového kandidáta, který by zastupoval pedagogické pracovníky
a který by byl ochoten tuto činnost vykonávat, pokud by byl vybrán a zvolen. Tímto
kandidátem je Mgr. Hanka Halová.  

Během měsíce října 2022 již bylo rozhodnuto, paní Mgr. Hanka Halová se stala novou 
členkou Školské rady při ZŠ a MŠ Skrbeň, na dalším zasedání ŠR, které se bude konat 
někdy na začátku června 2023, bude tak představena ostatním členům ŠR.

V červnu 2023 vyprší mandát předsedkyni ŠR Mgr. Renatě Čechové, proto bude nutné
tuto skutečnost řešit s předstihem s     novým panem starostou Mgr. Lukášem Rufferem.  

2. Plnění úkolů z minulého zasedání Školské rady

M a t e ř s k á   š k o l a

a) MŠ - Kulturní fond
    Během tohoto školního roku 2022/ 2023 vybírá MŠ do „Kulturního fondu“ za každé
    dítě opět částku 400,- Kč za pololetí, tedy celkem 800,- Kč.

    Byl vznesen požadavek, aby rodiče a zákonní zástupci byli seznámeni s tím, jak tato
    částka bude v průběhu tohoto školního roku čerpána (předběžný rozpis položek). 
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     Rodiče a zákonní zástupci byli skutečně na třídních schůzkách, které proběhly dne  
     14. září 2022 v budově MŠ, seznámeni s plánovanými akcemi a také měli možnost 
     některé akce navrhnout a blíže prodiskutovat.

     Druhý požadavek se týkal výše částky, která případně nebyla vyčerpána z minulého
     školního roku 2021/ 2022, a co s ní bude dál. Tato informace měla být sdělena buď
     na webových stránkách MŠ nebo přímo na nástěnce v budově MŠ, bohužel se tak
     do sepsání tohoto zápisu  n e s t a l o.

b) MŠ - akce a jejich dřívější ohlašování či umístění na webových stránkách školy
    Rodiče a zákonní zástupci jsou již s dostatečným časovým předstihem informováni
    o plánovaných akcích i mimo areál MŠ formou - „ měsíčního plánu“, který je vždy 
    vyvěšen na dveřích při vstupu do třídy Koťátek a Sluníček, a také prostřednictvím
    webových stránek. Údaje o konání akce jsou vždy aktualizovány a doplněny o další 
    důležité informace (časový harmonogram, pitný režim a jídlo, oblečení, batůžek 
    a jiné potřeby) i s možností změny počasí nebo případného odvolání akce.

c) MŠ - bezdrátový zvonek (branka / branky)
    Požadavek předsedkyně ŠR byl  s p l n ě n  - byl zakoupen a přes drobné problémy
    i nainstalován funkční bezdrátový zvonek na obě vstupní branky do MŠ.

d) MŠ - zahrada
    Stále se diskutuje o větším využití zahrady - při cvičení, pohybových hrách, apod.
    V současné době se řeší dovybavení zahrady novým altánkem - probíhá výběrové 
    řízení (3 nabídky, atest, finanční možnosti), částka se pohybuje přes 100 000,- Kč,
    bude podán návrh tuto akci financovat z rozpočtu obce Skrbeň.

e) MŠ - parkování
    V posledním čase se stává velkým problémem parkovaní před MŠ nejen pro rodiče
    a zákonné zástupce, kteří ráno nebo naopak v odpoledních hodinách doprovází své 
    dítě do nebo z MŠ, ale problém vyvstane i při parkování například poštovního 
vozidla
    nebo nějaké agentury, která si právě připravila akci pro děti, apod. Ideální by bylo,
    kdyby tam byla vyhrazena alespoň dvě parkovací místa na rychlý výstup a nástup,
    případně možnost delšího parkovaní třeba zaměstnance MŠ. Pan starosta Spurný
    tehdy přislíbil, že to prověří, co se s tím dá dělat a kdo tam vlastně celoročně parkuje,
    případně později to bude muset řešit nové zastupitelstvo obce.
    

     3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/ 2022

     Školská rada v     počtu 5 členů, dle „Presenční listiny“, jednohlasně  s     c h v     á l i l a   
„Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021/ 2022“ i s jejím „Dodatkem č. 1
- k jazykové přípravě dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka“.
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4. Školní jídelna 

Od 1. října 2022 došlo ke zdražení obědů - nový ceník stravného najdete na webových 
stránkách školy - lišta „Školní jídelna“.

5. Různé 

T e r m í n  pro příští zasedání Školské rady (ŠR) bude v     prvním nebo ve druhém týdnu  
v     červnu 2023  , pokud nenastanou neočekávané okolnosti.

PŘÍLOHA 1:   Presenční listina

Ve Skrbeni dne 21. listopadu 2022

Zapsala: Mgr. Renata Čechová, předsedkyně ŠR




