č.j. PUS - 210/2013

Zpráva o činnosti Školské rady při ZŠ a MŠ Pustiměř, okres Vyškov, za rok 2012
Rok 2012 byl prvním rokem činnosti nového složení Školské rady při ZŠ a MŠ Pustiměř.
To bylo zvoleno na období tří let (r. 2012 – 2014)
Složení školské rady pro toto období je následující:
- za ZŠ a MŠ Pustiměř: Mgr. Jiří Bubeník (předseda ŠR)
Mgr. Vlastimil Smékal a Taťána Ambrosová
- za obec Pustiměř: Dagmar Přikrylová, Mgr. Mária Balátová, Mgr. Šárka Trávníčková (místopředsedkyně ŠR)
- za rodiče: Darina Pospíšilová (zapisovatelka ŠR), Alena Jelínková, Marcela Klimešová
Na 1. schůzi nové školské rady 5.1. 2012 byli seznámeni členové ŠR s jednacím řádem ŠR.
Ten byl poté jednomyslně schválen. Následně bylo zvoleno vedení ŠR: předseda, místopředseda, zapisovatel.
V uplynulém kalendářním roce schválila Školská rada následující dokumenty:
- Výroční zprávu ZŠ a MŠ Pustiměř za rok 2011/2012
- schválení změny Školního řádu – zkrácení některých přestávek a polední přestávky
(důvod – umožnění stihnout autobusové spoje dojíždějícím žákům v odpoledních hodinách)
- Organizační řád školy platný od šk. r. 2012/2013
- Pravidla pro hodnocení platná od šk. r. 2012/2013
- schválení změn ve Školním vzdělávacím programu – souvisí se zaváděním tzv. standardů
vzdělávání v určitých předmětech, platnost od šk. r. 2012/2013
-15.3. 2012 odsouhlasila Školská rada navýšení školného v MŠ z 210 Kč na 250 Kč – platnost
od 1.9. 2012.
Před hlasováním byly vždy členové ŠR náležitě seznámeni s uvedenými dokumenty, popř.
se změnami, které jsou v nich zapotřebí provést.
Členové školské rady byli navíc informováni o dalších aspektech činnosti školy a měli
možnost se k nim vyjádřit:
- vize nové školky (plánované rozšíření MŠ)
- akce ZŠ ve 2. pol. 2011/12 a v 1. pol. 2012/13 – výčet nejdůležitějších akcí
- účast žáků na olympiádách a soutěžích
- vícedenní pobyty žáků ZŠ
- exkurze, koncerty, divadelní představení
- projekty
- testování SCIO, příprava žáků na SŠ
- způsoby informovanosti rodičů a veřejnosti o dění ve škole
- informace vedoucí školní jídelny - počet strávníků
- způsoby platby stravného, vyúčtování rodičům v MŠ
- odhlašování obědů
- princip spotřebního koše

Na mimořídné schůzi 12.4. 2012 byli členové ŠR požádáni ředitelem školy o pomoc
v souvislosti se zprávami, které zpochybňovaly budoucnost Základní školy a vyvolávaly
nejistotu mezi rodičovskou veřejností. Společně s OÚ Pustiměř se podařilo situaci zvládnout.
Během všech schůzek Školské rady měli jednotliví členové možnost podávat podněty a
připomínky získané ze strany rodičovské veřejnosti. Tím poskytli vedení školy cennou
zpětnou vazbu a možnost tyto připomínky a podněty vysvětlit.
Všem členům Školské rady děkuji za jejich činnost v uplynulém období.

2. května 2013

Mgr. Jiří Bubeník

