
Zápis ze zasedání školské rady píi Základní škole a Mateřské
škole Buchlovice ze dne 4. |1. 2014

Přítomni: D. Faltová, M. Valenta, V. Janíková, A. Mikulíková, P. Večeřová
Host: M. Klímová

Program zasedání ŠR:

l) Úvod
2) Výroční zpráva o činrrosti ZS a MS Buchlovice zašk.rok2013l20l4
3) Školni řáďZŠ a MŠ Buchlovice organizačni složka MŠ Buchlovice
4) Závěreónázpráva ŠR
5) Ostatú

Ad 1) Úvodem přivítala předsedkyně ŠR hosta Šn pani ředitelku M. Klímovou a dále
předestřela program jedntíní SR. Dále předsedlgmě konstatoval4 že zasedání je účastna
nadpoloviční většina členů Šn a Šn je tudň usnášeníschopná. Druhý člen ŠR jmenovaný
ňzovatelem nebyl do současné dobyjmenovárr.

Ad,2) ŠR projednala Výročnízprávuo činnosti ZŠ a MŠ Buchlovice za školní rck2013l20l4
předloženou paní ředitelkou Mgr. M. Klímovou a schválila následující usnesení:

Usnesení č.Il20l2:

,,Školská rada schvaluje Výroční zptávtl o činnosti ZŠ a MŠ Buchlovice za školní rok
2013l20I4.*

Pro: 5

Proti:0
Zdržel se hlasování: 0

Ad 3) ŠR projednala školní Ťád ZŠ a MŠ Buchlovice orgatizační složky MŠ Buchlovice
a přijala následující usnesení:

Usnesení č.2l20l4:

,,Školská rada schvaluje školní íádZŠ a MŠ Buchlovice organlzačni složky MŠ Buchtovice."

Pro: 5

Proti: 0
Z&žeI se hlasování: 0

Ad 4) Předsedkyně ŠR seznámila členy ŠR se měním závérečné zprávy ŠR a tuto předložila
ke schválení. Po projednani Šn přijala nasledující usnesení:

Usnesení č.3l20I4:

,,Školská rada schvaluje Závěrečnou zprávu ŠR za školní rok2013l2}l4.*

N;

Pro: 5

Proti: 0
Z&žel se hlasování: 0 fLl Ql \



Ad 5) V rámci diskuze paní ředitelka informovala o připravovaných novinkách a opatřeních
naZš a MŠ Buchlovice:

- Informace o aktuálních opatřeních k omezení přístupu veřejnosti do prostor ZŠ a MŠ
Buchlovice a plarrované úpravě vstupních prostor ZŠ a N{Š Puchlovicc

- Informace k projektům, do kterých se ZŠ a MŠ Buchlovice zapojila nebo v nejbližší
době chystá zapojít

Předsedkyně ŠR vznes|a dotazrodičů na důvody většího počfu učitelů vyučujících jednu třídu
na 1. stupni, ktený způsobuje některým dětem těžkosti. Ze strarry školy byl komunikovan jako
hlavní důvod složení pedagogického sboru, kdy je pofreba naplnit txazky učitelů ze 2. stupně.

Dále předsedkyně ŠR vznesla dotaz ohledně možnosti rozšíření stravovaní ve školní jídelně
pro 1. stupeň ZS o svačinky. Vedení školy přislíhilo, že se pnkrrsí zrnannwet nnfeneiální zájem
ze strany rodičů o rozšíření této služby. Štotni automat na jídlo a pití dříve umístěný ve staré
budově byl po stížnostech rodiěů zrušen.

V rámci diskuze byla otevřena otáuka ohledně sběru starého papíru. Pravděpodobný termín
jednorázového sběru cca březen 2015.

Dále byla diskutovárra otivka konce fuŇčního období stávající ŠR, kdy funkční období
volených členů Šn končí v dubnu 2015 (tj. zástupců nezletilých žákiu a zástupců
pedagogických pracovníku). Dle volebního řádu ŠR vyhlásí a zajtstí volby do školské rady
paní ředitelka, předpokládaný termín - jarc 2015.

ZapsaI: M. Valenta" D. Faltová


