Zápis - Školská rada ZŠ Bystrovany – 24. 6. 2018

Přítomní členové rady: Mgr. Vlastimil Kramář, Mgr. Michaela Sklenářová, PhDr. Antonín
Bryks, Martina Mareništiaková, Bc. Kamila Myšíková, Mgr. Martina Čápová.

1. Změna jednacího řádu – bod 9 ze zápisu z 23. 5. Rada se jednohlasně usnesla, že
není třeba do jednacího řádu vkládat informaci o odvolání člena rady, případně
ukončení mandátu, protože ji jasně popisuje Školský zákon 561/2004 Sb. v paragrafu
167 odstavci 8 a 9. Na toto znění se odvolává článek č. 1 aktuálního jednacího řádu
školské rady.
2. Změna jednacího řádu. V článku č. 5 jednacího řádu školské rady byla změněna
formulace schvalování zápisů ve smyslu prodloužení lhůty pro schválení jednotlivých
bodů tak, aby odpovídala realitě. Na jednání rady nebývá k dispozici tiskárna
k okamžitému vytištění zápisu a podepsání všemi přítomnými (dle původního znění).
Zápis proto bude nově schválen a podepsán ne okamžitě, ale v nejkratší možné lhůtě
po zasedání rady. Schváleno jednohlasně všemi členy.
3. Zveřejňování zápisů z jednání školské rady. Na jednání zastupitelstva 25. června
2018 bude navrženo, aby byly zápisy z jednání rady zveřejňovány na webu obce.
Předejde se tak dezinformacím a dezinterpretacím projednávaných bodů. V jeden
okamžik tak budou transparentně informováni nejen zastupitelé, ale i rodiče a další
občané Bystrovan.
4. Situace ve škole. Rada byla informována o tom, že ředitelka školy Mgr. Radmila
Klásková nesdělila na třídních schůzkách 15. 6. 2018 pravý důvod odchodu dvou
učitelek ze ZŠ i přes žádosti přítomných rodičů o vysvětlení. Rada konstatuje, že toto
nepřispívá k dobrému a transparentnímu jednání ze strany školy vůči rodičům a dává
prostor k dohadům a dezinterpretacím. Na třídních schůzkách zároveň došlo
k představení nových učitelů pro ŠR 2018/19.
5. Problém ukládání penny boardů ve škole – bod ze zápisu z 23. 5. Dle vyjádření
pana Mosslera je předběžný rozpočet na bednu pro ukládání penny boardů stanoven
na cca 25 tisíc, výsledná cena bude závislá na použitém typu dveří, kování a krytiny.
Vzhledem k ceně bude vše ještě s ředitelkou školy diskutováno, zvážen bude také
aktuální stav potřeby těchto ukládacích prostor.
6. Předběžný termín příští schůze ŠR: dle aktuální potřeby 2018.

7. Na vědomí (25. 6. 2018): OÚ Bystrovany (podatelna - předán podepsaný originál vč.
Jednacího řádu), ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany Mgr. Radmila Klásková (předán
podepsaný originál vč. jednacího řádu).
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