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Věc: Zápis z jednání Školské rady Základní školy, J. A. Komenského 474, Most, p. o.
Přítomni:
p. Veselý, p. Šebek – zástupce rodičů
p. Mgr. Hasil a p. Mgr. Jelínek – za učitele
Omluveni:
p. Fabiánová , p. Macková – za zřizovatele
Přizváni: Mgr. Šolarová – ředitelka školy
V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání a zásadami školy se uskutečnila dne 28. 6. 2017 od 16.00 hodin v ředitelně školy
schůze Školské rady, schůze byla ukončena v 17,00 hodin.
Na programu jednání bylo:
- poděkování panu Veselému, paní Mackové a panu Mgr. Jelínkovi za práci ve Školské
radě
- oznámení složení Školské rady pro rok 2017/2018
- složení za učitele: Mgr. Hasil, Mgr. Krčmářová (schváleni na pedagogické radě dne 20.
6. 2017)
- složení za rodiče: p. Šebek, p. Kraus (budou schvalováni na první třídní schůzce ve
školním roce 2017/2018)
- složení za zřizovatele: paní Fabiánová, Mgr. Hvězdová
- návrh pana Kolaříka na umístění dopravní značky zákazu vjezdu do areálu školy – stále
v řešení
- zhodnocení výchovně vzdělávacího procesu během uplynulého školního roku
- personální změny
- zhodnocení práce asistentek
- snížení neomluvených hodin a celkové snížení absence
- o prázdninách proběhne výměna osvětlení na prvním stupni
- plány do budoucna: stále se plánuje zateplení budovy a výměna oken. Dále se plánuje
výtah pro handicapované žáky a zbudování přírodovědných učeben.

Závěry:
1. Školská rada poděkovala poděkování panu Veselému, paní Mackové a panu Mgr.
Jelínkovi za práci ve Školské radě, bylo oznámeno nové složení Školské rady na léta
2017 - /2020. Složení za učitele: Mgr. Hasil, Mgr. Krčmářová (zvoleni na pedagogické
radě dne 20. 6. 2017). Složení za rodiče: p. Šebek, p. Kraus (budou schváleni na první
třídní schůzce ve školním roce 2017/2018). Složení za zřizovatele: paní Fabiánová, Mgr.
Hvězdová
2. Návrh pana Kolaříka na umístění dopravní značky zákazu vjezdu do areálu školy – stále
v řešení. Bylo provedeno místní šetření, které svolal Ing. Tomáš Brzek, vedoucí OŠAK
za účasti zástupce dopravní komise, vedoucího odboru dopravy a Mgr. Šolarová a Mgr.
Hasil – návrh na zbudování dálkově ovládaných bran se dostane do rozpočtu OŠAK na
rok 2018.
3. Paní ředitelka Mgr. Dagmar Šolarová zhodnotila výchovně vzdělávací práci za školní
rok 2016/2017 - prospěch, chování a docházku žáků za školní rok 2016/2017. Projevila
spokojenost nad průběhem školního roku, ale i nad prací pedagogů.
4. Ředitelka školy informovala školskou radu o narůstajícím počtu asistentů a jejich práci.
Zde rovněž hodnotila tento trend pozitivně (zlepšení prospěchu, ale i docházky).

V Mostě dne 29. června 2017
Zapsal:
Mgr. Michal Jelínek – člen Školské rady

Ověřil:
R. Veselý – předseda
Školské rady

