
zápis ze schůzkv školské radv při zš a Mš ploskovice

Termín konání: 14. 4. 20|4

Přítomni: Mgr. Miroslava Melicharová, ředitelka školy
Jaroslav Andrle, zástupce do ŠR zaroďíče žáktl
Ing. Jan Kubů, zástupce do SR zapedagogy školy
Pavla Matějková, zástupce do ŠR zazřizovatele

Omluveni: 0

Program jednání ŠR:

1. Informace ředitelk}, škol}, zástupcům ŠR
. Úspory na ONIV zar.2013 byly použity na nákup pomůcek - interaktivní tabule,

která slouži žákůmprvního stupně.
. Ředitelka školy informovala členy ŠR o větších opravách, které se realizovaly

ještě z rozpočtu roku 2013 - malování školy, opravy plynových kotlů.
. Ředitelka školy podala podrobnou informaci o kvalifikovanosti pedagogů, situaci

na škole hodnotí jako stabilizovanou, bez kvalifikace jsou pouze tři učitelé, dva na
prvním stupni ajeden na druhém stupni. I učitelé zastávajicí funkce vyžadujicí
zvláštní kvalifikaci - metodik prevence, výchovný poradce a lCT koordinátor
splňují podmínky pro výkon těchto činností.

o Ředitelka školy informovala zástupce ŠR o aktivitách a akcích, které na škole
proběhly a budou probíhat v nejbližší době (Velikonoce v ruzných kulturách,
vystoupení školního divadla v Ústí nad Labem - červen 2014, projekt EU, projekt
zaméřený na osobnostní a sociální ýchovu, akce spojené s plněním osnov
Ochrany obyvatelstvazamimořádných událostí, Ukliďte svět - akce ve spolupráci
s Českým svazem ochránců přírody...)

. Ředitelka školy informovala o udělení ředitelského volna pro žáky na16.4.2014,
vyučující v tento termín budou mít seminář zaméíený na práci s interaktivní tabulÍ.

o Ředitelka školy informovala o rozpočtu školy na rok2014, rozpočet na přímé
náklady i ONIV se jeví jako dostačující, plně pokývají potřeby školy, přestože
částka na ONIV je mírně nižšínežv loňském roce. Cástkanaprovozby se měla
odvíjet od republikové normativu a měla by tvořit zíuuba kolem 8 100,- Kč na
žéka.

2. Členové ŠR s ředitelkou školy hovořili na téma provozu pobočky v Třebušíné (otázka
financování provozu, investic, personálního zaj ištění.

3. Dále členové ŠR řešili otázku možného náboru nových žáků (náborové akce přímo
v mateřských školách, nabídka volnočasových aktivit, možnost zvýšeného
individuálního přístupu k žákům).

Zápis z jednání vyhotovila 2I. 4. 2014

Podpisy členů Šn: r. Andrle ...

Ing. J. Kubů

Pavla Matějková


