Zápis z jednání Školské rady
při Základní škole a Mateřské škole Rudolfov
ze dne 25. června 2019
Místo konání: ZŠ Rudolfov
Přítomni:

Mgr. Ivo Schuster – ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov
Mgr. Jana Vašková, Mgr. Jakub Hřivnáč – pedagogičtí pracovníci
PaedDr. Ondřej Švejda – zástupce zřizovatele
Ing. Martina Kadounová, Mgr. Martina Vavříková – zástupce nezletilých žáků

Omluven:

Mgr. František Chrastina – zástupce zřizovatele

Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání „Rozboru hospodaření za rok 2018“
3. Zhodnocení školního roku 2018/19
4. Zabezpečení školního roku 2019/2020
5. Plánované opravy v ZŠ a MŠ, čerpání z investičního fondu
6. Různé

Zápis z jednání

1. Zahájení
V 15:15 hodin zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Jana Vašková jednání školské rady.
2. Projednání „Rozboru hospodaření za rok 2018“
Rozbor hospodaření schválen školskou radou bez připomínek.
3. Zhodnocení školního roku 2018/19
Mgr. Jana Vašková pochválila nového pana ředitele Mgr. Ivo Schustra za jeho první rok v pozici
ředitele. Školní rok proběhl v pořádku, bez větších problémů.
4. Zabezpečení školního roku 2019/2020
Školský úřad povolil navýšení celkového počtu dětí ve škole z důvodu velkého počtu dětí do prvních
tříd dle nahlášených údajů z matrik spádových obcí. Bude zrušena aula družiny a z pronajaté třídy
Hudební škole pí. Strnadové vzniknou kmenové třídy, tzn. vznik tří prvních tříd. Stavební úpravy
probíhat nebudou.
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5. Plánované opravy v ZŠ a MŠ, čerpání z investičního fondu
Proběhne oprava chodby v MŠ, kde je již vysoutěžena firma. V budově ZŠ je plánované vymalování
chlapeckého WC, 2 tříd a kabinetu na 1. stupni, na 2. stupni bude malována jedna třída, kde se
vymění i podlahová krytina.
6. Různé
Školská rada byla seznámena s peticí paní Strnadové ohledně zachování pronájmu hudební škole.
Školská rada bere na vědomí tuto záležitost, ale není v její kompetenci danou záležitost řešit.
Ředitel školy zašle písemnou žádost na radu města s žádostí na řešení neutěšeného stavu Poštovní
ulice, kudy denně děti chodí do tělocvičny, úpravu alespoň části přístupové cesty u tělocvičny a
nebezpečného výstupu z jídelny přímo do Svážné ulice. Zástupce nezletilých žáků Ing. Kadounová
se dotazovala na kvalitu jídla ze školní jídelny, hlavně přesolené polévky, dodržování hygienických
předpisů – rukavice při výdeji jídel a síťky na vlasech a jména jídel, kterému děti nerozumí. Ředitel
školy slíbil předání námitky vedoucí školní jídelny a navrhl možnost rodičům např. na měsíc chodit
do jídelny a ochutnat, co jejich děti kritizují.

Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin.
Zapsala: Ing. Martina Kadounová
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