Zápis ze zasedání školské rady konané 1.11.2016
Přítomni: Jaroslav Mikulík, Alena Mikulíková, Hana Andrlová, Renata Crlová, Vladimíra
Janíková, Pavla Večeřová
Host: Miroslava Klímová
Program:
1)
1)
2)
3)
4)

Přivítání
Projednání a schválení Výroční zprávy
Volba nového předsedy ŠR
Elektronické žákovské knížky, rozvrhy tříd
Závěr

Ad 1.
Předseda ŠR J. Mikulík srdečně přivítal členy ŠR a hosta, paní ředitelku Mgr. M. Klímovou
Ad 2.
ŠR projednala Výroční zprávu školy za 2015/2016. Navrhla ji ke schválení a hlasovala.
Pro: 6 hlasů, proti: 0, zdržel se hlasování: 0.
Usnesení ŠR 2/2016:
ŠR projednala a jednohlasně schválila Výroční zprávu ZŠ a MŠ Buchlovice za školní rok
2015/2016.

Ad 3.
Předseda ŠR J. Mikulík skládá funkci z důvodů pracovního vytížení. Navrhuje novou
předsedkyni paní Hanu Andrlovou. Jiný návrh není členy ŠR podán. Proběhla volba nového
předsedy ŠR.
Pro: 5 hlasů, proti: 0, zdržel se hlasování: 1.
Usnesení ŠR 3/2016:
ŠR projednala volbu nového předsedy ŠR a zvolila paní Hanu Andrlovou novou předsedkyní
ŠR.

Ad 4.
Připomínky rodičů k nově zavedené elektronické ŽK (složité přihlašování, neví, z čeho známka
je, známky nejsou k dispozici ihned). Projednáno s ředitelkou, zvažuje se nová kompletnější
verze ŽK.

Připomínky rodičů k rozvrhu: žáci mají odpolední výuku někdy i 2x týdně, odpolední výuka je i
na 1. stupni.
Vysvětlení paní zástupkyně A. Mikulíkové: Podle Školského zákona je nastaven týdenní počet
hodin a povolený počet hodin pro jednotlivé ročníky v dopoledním vyučování, pokud by žáci
neměli odpolední vyučování a výuka by probíhala déle než 6 VH na 2. stupni a déle než 5 VH
na 1. stupni, byl by porušen zákon. Z těchto důvodů musí odpolední výuka probíhat. Je třeba
také zohlednit kapacitu školy (počet vyučujících).
Ad 5.
V závěru zasedání bylo připomenuto konání Mikulášského jarmarku a rozsvěcování vánočního
stromu a vystoupení dětí a souborů na náměstí 4. 12. 2016 v odpoledních hodinách.

V Buchlovicích 1. 11.2016 Zapsala: V. Janíková

.

