4. zasedání školské rady (7. června 2016)
Místo: MěÚ Luže
Přítomni: Marcela Votroubková, Jiří Sochor , Mgr. Ivana Lexová , Ing. Darina Holomková
Bc. Veronika Pešinová, MBA, host – pan ředitel Mgr. Ladislav Tlustoš
Omluvena: Stanislava Houdková
Program:,
1) Volba zapisovatele – dohodnuto jednomyslně, že se členové rady budou v zápise střídat
2) Pan ředitel Tlustoš zodpověděl připravené dotazy od členů školské rady:
• křesílka na školní chodby – již jsou objednána na obě budovy ZŠ
• program Bakaláři – naše škola v něm pracuje již více let, oprávněnost požadavku
rodičů na elektronickou žákovskou knížku bude ověřena v dotazníkovém šetření,
které proběhne během června 2016
• problematika jídelny ZŠ – stav programu pro správu skladu (bude dořešeno 7/2016),
odhlašování obědů 1 den předem je dané vyhláškou
• možnost zastřešení „koláren“ – na 2. stupni ZŠ bude kolárna v provozu podle potřeby
žáků, na 1. stupni je naplánována instalace stříšky nad koly.
• pan ředitel převzal ústní žádost o doporučení pedagogickým pracovníkům o včasné
uvolňování žáků na autobusové spojení po skončení výuky
3) Pan ředitel Tlustoš zodpověděl připravené podněty od paní Wohlinové, které zaslala
členům školské rady emailem:
• kritéria pro přijetí do ŠD – zveřejněna na internetu viz:
http://www.zsluze.net/druzina/rad-skolni-druziny/
• nedostatečný úklid a hygiena na sociálních zařízeních na 1. st. ZŠ – pro školní rok
2015/2016 byla tato místa zmodernizována, p. Wohlinová má zřejmě informace
staršího data, i v této problematice je potřeba děti vychovávat v součinnosti škola –
rodiče, některé děti mají bohužel nedostatečné hygienické návyky
• čistota skříněk v šatně 1. st. ZŠ – učitelé nevidí tuto připomínku jako důvodnou
• záznamník ve sborovně 1. st. ZŠ - bude dořešeno ve spolupráci pana Sochora a pana
ředitele ( možnosti: přesměrování hovorů, hl. schránka)
• program Bakaláři – viz bod 2)
• zveřejnění minimálního preventivního programu na webu školy
http://www.zsluze.net/dokumenty/
• rodičovské schůzky (čas a způsob vedení) – dotaz na vyhovující formu pro většinu
rodičů bude vložen do dotazníkového šetření
4) Výsledky šetření ČŠI
Pan ředitel Tlustoš k této problematice předložil své vyjádření:
• známkování domácích úkolů – na poradě pedagogických pracovníků dne 1. 6. 2016
byla dohodnuta úprava způsobu hodnocení domácích úkolů
• kontrola hospitační činnosti vedení školy – bude prováděna podle rámcového plánu a
koncepce školy
• provoz školy a účast dětí na školních akcích – bude provedena úprava ŠVP

• komunikace se zákonnými zástupci - podle ČŠI je doporučeno škole více provázat
informovanost rodičů učitelem (návratky, důvodné vysvětlení neúčasti žáka na akci
školy rodičům)
5) Různé:
• paní Votroubková – dotaz na zajištění počítače s internetovým připojením pro školní
družinu (z technických důvodů termín od školního roku 2016/2017)
• paní Votroubková – záměr konání akce „ Den otevřených dveří na ZŠ Luže“, realizace
2016/2017
• informace o využívání tabletů ve výuce - průběžné vzdělávání učitelů pro širší práci
s tablety ve výuce
• pokrytí WIFI na obou budovách ZŠ – pan Sochor se vyjádřil: situace je technicky
složitější, zatím nebyly dojednány přesné cenové podmínky s dodavatelem,
od 09/2016 bude zřejmě možné využít dotační program pro školy
• p. uč. Lexová a Holomková vznesly dotaz na pana Sochora jako zástupce zřizovatele –
současný stav nově zrealizovaného doskočiště není podle učitelů provozně ideální,
bude dále řešeno
• kopie zápisu ze ŠR bude zaslána paní Wohlinové.
V Luži dne 8. června 2016

Zapsala: Ing. Darina Holomková

