Zápis z jednání školské rady
Základní školy a mateřské školy Bohuslavice, okres Náchod
6. 2. 2020, zahájeno 17:05
Přítomni

za rodiče: Lenka Kačírková, Jiří Matoušek
za pedagogy: Petra Balcarová, Milena Rydlová
za zřizovatele: Roman Kyral, Petr Vaňát

1. Připomínky k výuce
- L. Kačírková sděluje své připomínky k výuce angličtiny v 5. třídě
- P. Balcarová předkládá ŠVP s uvedením, co děti mají v angličtině probráno ve 4. a 5. třídě a co
ještě budou probírat – z předloženého dokumentu vyplývá, že výuka probíhá dle ŠVP
- P. Balcarová dále uvádí, že jsou v kontaktu s paní ředitelku Vitverovou ze ZŠ v Krčíně, která
potvrzuje, že děti v 6. třídě z Bohuslavic jsou dostatečně připravené tak, jak to bylo v minulých
letech a že nezaznamenali žádný pokles v připravenosti dětí, které přicházejí do 6. třídy
- J. Matoušek sděluje, že se zajímal o výuku angličtiny ve 3. třídě a zjistil, že děti jsou už
v probrané výuce dále, než stanovuje ŠVP
2. Konzultace s psychologem
- na základě dotazu jednoho z rodičů adresovaného členovi školské rady byla s vedením školy
diskutována skupinová konzultace s psychologem specializujícím se na nevhodné chování dětí
- vedení školy zorganizovalo anketu mezi rodiči žáků 4. třídy s dotazem na zájem o účast na
takovém sezení a zájem je minimální – přesto, že vedení školy hodnotí stav chování žáků za
normální, tak zejména vzhledem k událostem v minulém školním roce usiluje o organizaci
konzultace s psychologem, která bude nabídnuta všem rodičům – vzhledem k vysoké
vytíženosti dostupných psychologů je termín stále v jednání
- dále by pravděpodobně během března měl školu (žáky 3. až 5 třídy) navštívit preventista
patologických jevů se zaměřením na prevenci nevhodného chování
3. Rozpočet
- školské radě byl předložen rozpočet na rok 2020
- členové se pozastavují nad vysokými náklady na el. energii a doporučují zřizovateli prověřit
možnosti opatření, která by vedla k úspoře (např. nové osvětlení, výměna akumulaček,
zateplení budovy apod.)
- rozpočet byl projednán bez připomínek
4. Diskuze
- vedení školy se připravuje na nastavení komunikace s rodiči přes SMS, systém bude spuštěn
jakmile všichni rodiče sdělí, na jaké telefonní číslo chtějí zprávy přijímat
- po zavedení SMS komunikace bude provedena anketa mezi rodiči 3. až 5. třídy zda mají zájem
o zavedení elektronické žákovské
- J. Matoušek informoval, že na jeho výzvu rozeslanou e-mailem všem rodičům s nabídkou na
řešení jakýchkoliv připomínek k fungování školy se ozval jediný rodič, a to s dotazem na konání
výše uvedeného sezení s psychologem; žádné jiné připomínky k fungování školy neeviduje;
- ostatní členové školské rady potvrdili, že v současné době neevidují žádné připomínky rodičů
k fungování školy

Stránka 1 z 2

Příští jednání ŠR se bude konat operativně dle potřeby.

Jednání ukončeno v 18:10.

Zapsal R. Kyral
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