Školská rada
Předseda
Zřizovatelská sekce:

Hana Zahradníčková
Jana Vaňková
Ivana Smrčinová

Rodičovská sekce:

Alena Sobíšková
Hana Zahradníčková

Pedagogická sekce:

Hana Beranová
Dana Dostálová

Pravidelně zvaní hosté Věra Maršálková
Jiří Zíka
Kontakt: Hana Zahradníčková – 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.2013
Přítomni:
Hana Beranová, Dana Dostálová, Jana Vaňková, Alena Sobíšková, Ivana Smrčinová, Hana Zahradníčková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a seznámení členů školské rady v novém složení.
Volba předsedy.
Projednání jednacího řádu ŠR a zvýšení počtu setkání ŠR.
Volba zástupce ŠR do komise pro konkurz na obsazení místa ředitele školy.
Závěr.

Ad 1.
Schůzi školské rady zahájila ve 20.00 paní Dana Dostálová, přivítala všechny zúčastněné, seznámila přítomné s
nově zvolenými zástupci rodičů, Alenou Sobíškovou a Hanou Zahradníčkovou.
Ad 2.
Předsedkyní školské rady byla jednomyslně zvolena Hana Zahradníčková.
Ad 3.
Nově zvolená předsedkyně školské rady navrhla zvýšit počet setkání školské rady. Školská rada odhlasovala, že
po uskutečnění konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Miličín se bude scházet jednou měsíčně, a to vždy první středu v
měsíci, nebude-li stanoveno jinak. Dále byl projednán jednací řád ŠR.
Ad 4.
Jako zástupce ŠR do komise pro konkurz na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Miličín byla jednomyslně zvolena
Hana Zahradníčková.
Ad 5.
Další termín jednání školské rady byl stanoven na 12.6.2013 v 19.30 v budově družiny ZŠ a MŠ Miličín.
V Miličíně dne 20.4.2013

Zapsala: Hana Beranová

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 12.6.2013
Přítomni:
Hana Beranová, Dana Dostálová, Jana Vaňková, Alena Sobíšková, Hana Zahradníčková a Jana Slabá-Janoutová (jako
host)
Omluveni:
Ivana Smrčinová

Program:
1. Zahájení.
2. Seznámení členů ŠR s výsledkem konkurzního řízení na ředitele ZŠ a MŠ Miličín.
3. Různé
4. Závěr
Ad 1.
Schůzi školské rady zahájila v 19.30 Hana Zahradníčková.
Ad 2.
Předsedkyně ŠR a zároveň členka komise pro konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Miličín, Hana Zahradníčková,
seznámila přítomné s výsledky konkurzního řízení. Konkurzu se zúčatnily tři uchazečky, ze dvou uchazeček, které
vyhověly kritériím, byla většinou hlasů potvrzena stávající ředitelka, ing. Věra Maršálková. Výsledek konkurzu je
pro zřizovatele školy doporučující, nikoliv závazný. Jmenování nového ředitele školy by mělo proběhnout
nejpozději do čtrnácti dnů od konkurzu.
Ad 4.
Byla projednána možnost intenzivnější komunikace mezi školou a veřejností. Školská rada schválila návrh Hany
Zahradníčkové na zřízení schránek pro podněty, připomínky a dotazy rodičů, žáků i široké veřejnosti týkající se
chodu a života školy. Schránky budou po dohodě umístěny v družině, ve škole a v místní knihovně. Vítáme
podněty, pochvaly i kritické připomínky. Jana Slabá-Janoutová a Dana Dostálová přislíbily vyrobit takové
schránky s dětmi v rámci družiny a pracovních činností.
Ad 5.
Další termín jednání školské rady byl stanoven na 3.7.2013 v 19.00 v budově družiny ZŠ a MŠ Miličín.
V Miličíně dne 12.6.2013

Zapsala: Hana Beranová

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 3.7.2013
Přítomni:
Hana Beranová, Dana Dostálová, Jana Vaňková, Alena Sobíšková, Hana Zahradníčková a Věra Maršálková, Jana Slabá
Janoutová a Jiří Zíka (jako hosté)
Omluvena:
Ivana Smrčinová

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a seznámení členů školské rady se jmenováním nového ředitele ZŠ a MŠ Miličín.
Seznámení s koncepcí rozvoje ZŠ a MŠ Miličín.
Seznámení s výsledky ankety mezi rodiči žáků školy týkající se spokojenosti s dosavadním provozem.
Problematika dopravní situace v obci v souvislosti s pohybem žáků školy.

5. Závěr.
Ad 1.
Schůzi školské rady zahájila v 19.00 Hana Zahradníčková, která vyzvala přítomnou nově jmenovanou paní
ředitelku Věru Maršálkovou a pana starostu Jiřího Zíku, aby seznámili členy ŠR se svými vizemi ohledně dalšího
rozvoje ZŠ a MŠ Miličín.
Ad 2.
Paní ředitelka Věra Maršálková spolu se starostou seznámili členy ŠR o bezprostředních chystaných změnách například výměna koberců v MŠ, úprava povrchu hřiště, výměna linolea ve sborovně, zřízení samostatné šatny
pro školní družinu na straně jedné a pro školku a gymnastický sál na straně druhé – i o dlouhodobějších
projektech – úprava nevyhovujících šaten pro druhý stupeň a pořízení další interaktivní tabule z prostředků EU
peníze školám. Snaha o zlepšení stavu aprobovanosti pedagogů.
Pan starosta ujistil přítomné zejména o vůli obce školu v Miličíně zachovat a maximálně ji podporovat.
Ad 3.
Hana Zahradníčková, seznámila přítomné s výsledky ankety mezi rodiči školy. Vyplynulo z ní, že zásadní problém
rodiče nevidí v materiálně-technické oblasti, ale v úrovni výuky cizích jazyků na druhém stupni. Problematika
výuky cizích jazyků na ZŠ obecně je podle průzkumu dlouhodobým problémem. Paní ředitelka o problému ví,
bude se dále snažit situaci zlepšit.
Ad 4.
Byla znovu otevřena problematika nedostatečně zabezpečeného přechodu v obci. Dana Dostálová předala Haně
Zahradníčkové veškerou dosavadní korespondenci týkající se možného zvýraznění přechodu s tím, že se ŠR ve
spolupráci s obcí pokusí v této věci o zlepšení situace, která je katastrofální. Stávající dopravní situace
znemožňuje jakýkoliv samostatný pohyb dětí přes státní silnici. Děti z části obce nad státní silnicí tak musejí
docházet do školy pouze v doprovodu. Děti, které dojíždějí, musí na zastávku převádět vychovatelka, což mimo
jiné narušuje chod školní družiny.
Ad 5.
Další termín jednání školské rady byl stanoven na 29.8.2013 v 19.00 v budově družiny ZŠ a MŠ Miličín.
V Miličíně dne 3.7.2013

Zapsala: Hana Zahradníčková
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 29.8.2013
Přítomni:
Hana Beranová, Dana Dostálová, Jana Vaňková, Alena Sobíšková, Hana Zahradníčková a Věra Maršálková a Jana
Slabá Janoutová (jako hosté)
Omluvena:
Ivana Smrčinová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení.
Seznámení se změnami ve školním řádu pro školní rok 2013/2014 a v učitelském sboru.
Schválení nového školního řádu.
Projekt - regionální vlastivěda.
Závěr.

Ad 1.
Schůzi školské rady zahájila v 19.00 Hana Zahradníčková.
Ad 2.
Paní ředitelka Věra Maršálková seznámila přítomné se změnami ve školním řádu – úprava délky přestávek, zákaz
používání mobilních telefonů během výuky i manipulace s nimi, dále s aktuální organizací školního roku, s
aktuálním počtem žáků (93 dětí) a s jednotlivými rozvrhy. Ke změnám došlo i v personálním obsazení učitelského
sboru - na místo učitele Miloše Demla, se kterým byl k poslednímu školnímu dni rozvázán pracovní poměr
dohodou, nastoupila paní učitelka Petra Bandhauer, která bude na druhém stupni vyučovat němčinu a angličtinu a

částečně dějepis. Na prvním stupni nahradila paní učitelku Vlastu Červovou paní Zuzana Bartošová.
Došlo rovněž k navýšení školkovného a stravného pro předškolní děti
Ad 3.
Školní řád byl jednomyslně schválen.
Ad 4.
Jana Slabá-Janoutová seznámila přítomné s projektem Dětská vlastivěda, který bude v letošním školním roce
probíhat ve spolupráci s mikroregionem Džbány. Žáci 4. ročníku budou mapovat historii, současnost a zajímavosti
své obce a jejího okolí tak, aby byli schopni představit prostředí, v němž žijí, svým vrstevníkům z jiných škol
regionu. Projekt má zlepšit povědomí dětí o regionu, ale také vést je k samostatné, tvořivé a odpovědné práci.
Ad 5.
Další termín jednání školské rady nebyl stanoven. Bude svolána poté, co paní ředitelka Maršálková předloží
výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Miličín.
V Miličíně dne 29.8.2013

Zapsala: Hana Zahradníčková

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 16.10.2013
Přítomni:
Hana Beranová, Alena Sobíšková, Ivana Smrčinová, Hana Zahradníčková a Věra Maršálková (jako host)
Omluveni:
Dana Dostálová, Jana Vaňková

Program:
1. Zahájení.
2. Debata nad výroční zprávou o činnosti ZŠ a MŠ Miličín a informace o nadcházející kontrole České školní
inspekce.
3. Schválení výroční zprávy.
4. Problematika přechodu přes státní silnici a vybudování semaforu.
6. Závěr.
Ad 1.
Schůzi školské rady zahájila v 19.30 Hana Zahradníčková.
Ad 2.
Proběhla debata o výroční zprávě o činnosti školy. Zásadní připomínky nikdo z přítomných nevznesl. Hana
Zahradníčková navrhla, aby dílčí, zejména praktické informace obsažené ve výroční zprávě (například informace
o elektronických výukových materiálech, prezentacích jednotlivých učitelů na webových stránkách školy či
konkrétní informace o zlepšení kvality života na škole – například nové koberce v MŠ či v gymantickém sále)
byly ústně předány rodičům na nejbližších třídních schůzkách. Návrh byl přijat. Paní ředitelka rovněž informovala
přítomné o kontrole České školní inspekce, která by měla proběhnout v následujícím týdnu.
Ad 3.
Výroční zpráva byla počtem 4 hlasů, tedy nadpoloviční většinou členů ŠR, schválena.
Ad 4.
Hana Zahradníčková přislíbila na příštím zasedání obecního zastupitelstva předložit koncept dopisu ŘSD se
žádostí o zřízení semaforu na stávajícím přechodu od hotelu Česká Sibiř. Tento způsob řešení složité dopravní
situace, kdy je naprosto vyloučený samostatný pohyb dětí přes státní silnici, vidí členové ŠR jako optimální a v
zásadě jediný účinný.
Ad 5.
Další termín jednání školské rady nebyl stanoven, bude svolána poté, co paní ředitelka Maršálková bude moci
seznámit členy ŠR s výsledky kontroly ČŠI.
V Miličíně dne 16.10.2013

Zapsala: Hana Zahradníčková

