ZDRAVÁ ŠKOLA

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474,
příspěvková organizace
E-mail: skola@mostzs15.cz

http://www.mostzs15.cz

Telefon/Fax 478611501
IČO : 47324180

Věc: Zápis z jednání Školské rady při Základní škole, J.A. Komenského 474, Most, p.o.
ze dne 19.05.2008
V souladu se § 167, Zákona č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy proběhlo jednání Školské rady 19.05.2009 od
16:30 hodin do 18:15 hodin.
Přítomni: Ing. Fuchs, Ing. Jiřička, Mgr. Hasil, paní Fabiánová, paní Žilková – členové rady
Omluveni: pan Antoš – omlouval osobně, naléhavé jednání správní rady
Přizvaní: Mgr. Šolarová – ředitelka školy
Program:
Podle § 168 odst.1 písm. g) Zákona č.561/2004 sb. projednala školská rada inspekční zprávy ČŠI
z inspekce, která byla vykonána na Základní škole, J.A. Komenského 474, Most, p.o. ve dnech
30.3.2009 – 3.4.2009.
Ředitelka školy předložila Školské radě:
1. Inspekční zprávu čj. ČŠI-01109/09-06, Předmět kontroly:Hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb..
Inspekční zpráva je k nahlédnutí u ředitelky školy. Bude ČŠI umístěna na web.
Ředitelka školy konstatovala, že zpráva je velice pozitivní. Materiální předpoklady školy
jsou na velmi dobré úrovni, přijímací řízení a poradenství je na velmi dobré úrovni, vedení
školy je na velmi dobré úrovni, předpoklady pro činnost jsou příkladem dobré praxe,
průběh vzdělávání je příkladem dobré praxe, výuka cizích jazyků je příkladem dobré
praxe, ostatní výuka je na běžné úrovni.
Pro dílčí úpravy ŠVP ustanovila ředitelka školy realizační tým.
2. Protokol č.j. ČŠI-01110/09-06, Předmět kontroly: Státní kontrola dodržování právních
předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu a s ohledem na typ
školy, pro které školské zařízení zajišťuje služby, vykonaná podle ustanovení § 174 odst.
2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb.
Ředitelka školy konstatovala, že z osmi kontrolních zjištění nebylo v sedmi zjištěno žádné
porušení právních předpisů. V jediném bodě zjištěno, že procentuální zastoupení
vybraných potravin není v toleranci. Okomentovala po konzultaci se SZÚ v Praze, že
mléko a mléčné výrobky lze považovat za jednu komoditu, za vysoký podíl zeleniny a
nižší podíl ovoce SZÚ chválí a považuje je za stejnou komoditu. Nízký podíl cukru vidí
jako pozitivum.
Vedoucí školní jídelny bude iniciovat změnu spotřebního koše na konferenci
v Pardubicích.
Ředitelka školy uložila vedoucí školní jídelny dát do souladu normy spotřebního koše a
zároveň respektovat zdravé stravovací návyky podle současných trendů vydávaných SZÚ
v Praze.

Doporučení:
Školská rada podle § 168 odst.1 písm.h) zákona č.561/2004 Sb. podala podnět ředitelce školy
k zařazování žáků do přípravné třídy.
Aby při zařazování žáků, kteří jsou sociálně znevýhodněni a u kterých je předpoklad, že zařazení
do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, postupovala v zájmu zdravého psychického i tělesného
vývoje žáků.

Zapsal:
Mgr. Jaroslav Hasil, v.r.
člen Školské rady

Ověřil:
Ing. Jiří Jiřička, v.r.
předseda Školské rady

