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Zápis ze zasedání školské rady 
 

 

Termín:  25. října 2018 

Místo:   Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov 

Přítomni: Ilona Urbanová, Mgr. Eva Šrédlová, Mgr. Věra Veselá, Mgr. Ivana Petrusová, 

Romana Kučerová, Klára Vičanová, Gabriela Raiterová, Zbyněk Jech, 

Břetislav Chlup 

Host:   Mgr. Martin Karhan 

Program zasedání 

1. Zahájení 

2. Zpráva ředitele školy a předložení Výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018 

3. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017  

4. Školní jídelna - diskuse 

        5.    Informace o změně skladby pedagogického sboru v tomto školním roce 

        6.    Závěr 

 

     1.  Zahájení 

               Paní předsedkyně Rady školy, Ilona Urbanová, přivítala členy Rady a hosta, p. ředitele školy  

               Mgr. Martina Karhana.                                                                                        

      2.     Zpráva ředitele školy 

Pan ředitel Mgr. Martin Karhan informoval Radu školy o chodu školy a předložil Radě tyto  

dokumenty: Výroční zpráva školy za rok 2017/2018 

                                     Protokol Krajské hygienické stanice libereckého kraje  o kontrole ve školní jídelně 

Zpráva o kontrole hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kamenický Šenov 

za rok 2017 - Kontrolní orgán města Kamenický Šenov  
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 V nejbližších letech očekáváme pokles žáků, vzhledem k počtu narozených dětí v obci.   

              Odbornost na 1. a 2. stupni zůstává stejná, jako v předešlém školním roce.  

3.           Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017 

 Výroční zpráva byla schválena všemi devíti přítomnými členy. 

4.  Školní jídelna 

               Kontrola krajské hygienické stanice libereckého kraje dopadla dobře. Přesto, ale na vedení                                      

               školy přišlo 38 stížností ze strany rodičů. Předmětem stížností byly odpolední svačiny ve 

              školce. Rodiče platí jídlo, které se pak vyhazuje, protože ho děti nejedí. Připomínky ke skladbě  

              jídelníčku byly vzneseny i na Radě školy p. Vičanovou, na kterou se obraceli rodiče žáků. Děti 

             o zdravá jídla moc nestojí.  Pan ředitel vysvětlil, že škola je zapojena v projektu “Zdravá školní  

             jídelna” a za tři měsíce projekt končí a jídelna by měla získat certifikát. Pak už by se  

             mohlo vařit jinak.  Radě školy navrhnul, že vedení školy připraví na třídní schůzky  

            dotazník pro rodiče, kde se bude zjišťovat, jaké obědy pro jejich děti by uvítali. Dotazník  

            nebude anonymní.  

5.        Informace o změně ve skladbě pedagogického sboru v letošním školním roce 

           Od 1. 11. dojde k aktualizaci rozvrhů. 

           Odchází  p. uč. Kelka na jinou školu a paní uč. Kladivová odchází na mateřskou dovolenou. 

           Náhrada je zajištěna. 

           Škola shání do budoucna nové učitele, nabízí pronájem bytu 3+1 zdarma po dobu zaměstnání   

           ve škole, ale zatím bez úspěchu. 

6.       Závěr 
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  5. Závěr 

              

             Zapsala Mgr. Eva Šrédlová  
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