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Věc: Zápis z jednání Školské rady Základní školy, J. A. Komenského 474, Most, p. o.
V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání a zásadami školy se uskutečnila dne 16. 2. 2017 od 15.00 hodin v ředitelně školy
schůze Školské rady, schůze byla ukončena v 16,15 hodin. Na programu jednání bylo:
- zhodnocení výchovně vzdělávacího procesu za první pololetí
- zhodnocení práce pedagogů za první pololetí
- příspěvky na obědy pro žáky ze sociálně slabých rodin
- kritika pamlskové vyhlášky
- zhodnocení práce asistentů pedagoga
- návrh pana Kolaříka na umístění dopravní značky zákazu vjezdu do areálu školy
- oplocení školního hřiště
- ukončení mandátu pana Veselého a navržení nového zástupce rodičů do Školské
rady
Přítomni:
p. Veselý – předseda
p. Šebek – omluven z jednání
p. Macková - zastupitel
p. Fabiánová – omluvena z jednání
p. Mgr. Hasil a p. Mgr. Jelínek – za učitele
Přizváni: Mgr. Šolarová – ředitelka školy

Program jednání:
1. Školskou radu zahájil předseda pan Veselý. Zhodnotila prospěch, chování a docházku
žáků za první pololetí školního roku 2016/2017. Projevila spokojenost nad průběhem
školního roku, ale i nad prací pedagogů.
2. Ředitelka školy informovala školskou radu o narůstajícím počtu asistentů a jejich práci.
Zde rovněž hodnotila tento trend pozitivně.
3. Ředitelka školy informovala o příspěvcích na obědy pro děti ze sociálně slabých rodin.
Magistrát města Mostu přispělo částkou 500,-Kč pro každé dítě. Jedná se o 35 dětí.
4. V důsledku tzv. pamlskové vyhlášky bude koncem února zavřena školní kantýna.

5. Pan Mgr. Hasil přednesl návrh pana Kolaříka na umístění dopravní značky zákazu vjezdu
do areálu školy a to z důvodu, že se bojí o své dítě, které chodí mezi auty. Návrh je
přiložen k zápisu ze Školské rady. Školská rada se návrhem zabývala a navrhla řešení.
Zbudování parkoviště a chodníku. Věc projedná paní Macková v dopravní komisi MmM.
6. Školská rada se zabývala oplocením školního hřiště a zkvalitněním umělého povrchu na
fotbalovém hřišti.
7. Pan Veselý skončí ve své funkci a do nového školního roku bude řádně zvolen nový
zástupce rodičů pro Školskou radu.

V Mostě dne 17. února 2017
Zapsal:
Mgr. Michal Jelínek – člen Školské rady

Ověřil:
R. Veselý – předseda
Školské rady

