Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Plumlov, Rudé armády 300, 798 03 Plumlov
Datum konání: 26. března 2019
Přítomni: Alexandr Bureš, Hana Růžičková, Mgr. Tomáš Polák, Mgr. Blanka Vlachová,
Radek Bureš, Mgr. Simona Zapletalová
Nepřítomni: Pavel Švestka
1. Ředitelka školy Mgr. Simona Zapletalová přivítala členy školské rady a zahájila
jednání. Úvodní část byla věnována přípravě voleb do školské rady, jelikož končí
tříleté funkční období. Volit se budou zástupci z řad zákonných zástupců
nezletilých žáků a zástupci pedagogických pracovníků. Volby proběhnou v rámci
konzultací
o prospěchu a chování žáků v týdnu od 8. do 12. dubna 2019. Zřizovatel schválil
za zástupce pana Radka Bureše a Alexandra Bureše.
2. Ředitelka školy Mgr. Simona Zapletalová
 seznámila členy s hospodářským výsledkem za rok 2018, kladný hospodářský
výsledek 64 045,21 Kč bude převeden do rezervního fondu,
 informovala o schválení rozpočtu na rok 2019 ve výši 3 350 000 Kč, škola
původně požadovala o sto tisíc vyšší rozpočet,
 seznámila členy s podaným projektem ITI olomoucké aglomerace, čekáme na
výsledek, v případě kladného výsledku bude ukončen školní rok 14. června
2019, aby mohly začít stavební úpravy školy,
 informovala o přípravě projektu na rekonstrukci učebny fyziky s realizací v roce
2020,
 informace o autoevaluaci školy - během června obdrží rodiče elektronický
dotazník,
 podala informaci o rozdělení žáků první třídy do dvou tříd od 1. února 2019,
 informovala o situaci v pedagogickém sboru: Paní učitelka Mgr. Ludmila
Braunová je na dlouhodobé pracovní neschopnosti, na její místo byl sehnán
kvalifikovaný zástup – paní učitelka Vanda Dolanská. Ta bohužel měla
autonehodu, do školy již nemůže nastoupit. Přes veškerou snahu vedení školy
se nepodařilo sehnat další zástup, proto došlo na období do návratu paní
učitelky Braunové z pracovní neschopnosti ke sloučení šestých ročníků tak,
abychom zabezpečili výuku ve všech ročnících.

 informovala o zápisu dětí do 1. ročníku na školní rok 2019/2020, zápis se
uskuteční 12. dubna 2019.
3. Školská rada schvaluje ukončení školního roku 2018/2019 v pátek 14. června
2019 z důvodu stavebních úprav.

4. Diskuse
 Sběrový týden se uskuteční od 13. do 18. května 2019, sbírat se bude netříděný
papír
 Polytechnická výchova – opětovné zavádění do výuky
 Následky vichřice – čekáme na vyjádření pojišťovny
 Diskuse o elektronickém systému Bakaláři
Zápis vypracoval Tomáš Polák dne 27. března 2019.
Předseda Školské rady při ZŠ Plumlov Pavel Švestka

______________
podpis

