
Zápls ze schůzkv školské radv při ZS a MS Ploskovice

Termín konánÍ: 27.6' 2016

Přítomni: Mgr. Miros|ava Me|icharová, ředite|ka ško|y
Jaros|av Andr|e, zástupce oo ŠR za rodice žákŮ
lng. Jan Kubů, zástupce oo ŠR za pedagogy ško|y

omluveni: Pavla Matějková, zástupce oo ŠR za zřizova|e|e

Program jednáni ŠR:

1. Seznámení s programem - rozpočet ško|y, inspekční činnost ČŠ|, úprava
ŠVP, spo|ečné vzdě|ávání, informace ŘŠ o zrušení od|oučenóho pracoviště,
informace o čerpánÍ dotací, informace o akcích ško|y

2. Rozpočet ško|v
. vyhodnoceno hospodaření školy zarok2015
. V r' 2a15 vedení ško|y jedna|o se ziizovate|em o návrhu rozpočtu na rok

2016, ze strany zřizovate|e by|a zvýšena měsíčnÍ zá|oha na provoz školy
. ŘŠ informova|a o trvaló činnosti směřující k hospodárnómu, účinnému a

úče|nému čerpání prostředků (získáváni dotaci, získání pracovníka
hrazeného z prostředkŮ ÚP, porovnávání cen při nákupech, poptávková
řízení)

. dne 27, 1,2a16 by|a provedena v Základní škole a Mateřské škole
Ploskavice, příspěvkové organ izaci, okre s Litoměřice inspekční činnost
zaměřená na získávání informací o zápisu do prvního ročníku zák|adního
vzdě|ávání a kontrolu dodrŽování ustanovení $ 37 odst' 2 a $ 46 odst. 1.

- V obou bodech by|o v protoko|u o kontro|e (který byl ČŠl zas|án téŽ
k rukám předsedy školské rady) konstatováno, že neby|o zjištěno porušení
uvedených právních předpisů.

Úprava ŠVP a změna ško|ního řádu
- v sou|adu se změnou RVP 2016 by| upraven SVP ZV Pestrá ško|a' 3y|y

zapracovány všechny úpravy nařízené RVP (učební p|án, zapracování
nových postupů při práci se Žáky s SVP ad.) - projednáno

- schvá|ena změna ško|ního řádu a pravide| pro hodnocení výs|edků
vzdě|áván Í ŽákŮ k ,l . 9. 2016 (zapracovány změny Šz a vyh|áška 27 t2015
Sb. o vzdě|áváni žákŮ s SVP)

Spo|ečné vzdě|ávání
. ško|a je připravena na realizaci spo|ečného vzdě|áváni (1iŽ v současnó

době navšlěvuje ZŠ cca 13 ŽákŮ s SVP, jeden Žák s aspergerovým
syndromem pracuje s asistentkou a i přes obtíŽnou poruchu vzdě|ávání
probíhá úspěšně jak z h|ediska Žáka samotného, tak i z h|edlska situace ve
třídě)

- rezervy jsou v oblasti bezbariérovosti, škola není bezbariérová a pokud by
se ke vzdě|ávání přih|ási| Žákvyžadujicí bezbariérovost, řeši|a by škola
situaci oh|edně jejiho zajištění se zřizovate|em

3.

4.

5 .



Informace o dotacích
- řďitdka š<dy deny ŠR irrformovda o čerpÍrí dotaí v tmrto ško|ním roce.

Fodďilo ezíská dotaci na podporu polytechnického vzdě iNění a ňenďské
gramotnosti. V ránci obot dďmí se podďi |o yýznanně pcíl it vybalení škol y
(škdní dílna školní knihovna)

Informme o plmu zrušt od|ou&É praovištěTřebušn
. tuzěk|dětrc{ďratnď}o jednaí (zšizanďd - ásfupci obce Ploskovice,

prwozwdd odl oučer*o pracnrisě. záupci oboe Třebuš n, Zák|dní škd a a
M ďďská škol a H ckwicq příspěVková organizm, okres L itomďire _ ředitd ka
ško| y) doš o k přďběŽne dohodě že bude zruš:no od| oučené prrcovi šě
v TřebušírĚ Dcidek přeďďtovď|í 1. a2' ročníku do bt.dovy v Ploskovicích a
obcTřebtĚn si zřídí wotl příspěvkwou orgarizai, kterábucbz{isová
předŠ<o|ní vzděávání. V součaredobězáná H<á nasďváení obo.l
zastupitelstev a poté zď;pJ vš*hny tři srany podniká kroky krca|aacitohoto
z*lÉu.

Informreo d<cích ško|y
. ředitdka školy informcvda o d<cích, ktaé probďt|y v ránci vzděávrcího

progÍamu (projekty' exkurze apod.) a o akcích pro posílení korrrrrnikace mezi
ško| qr a rodi či (spd ečna sďkáVá1í, rodi čovské sďtůzky)

Zápis z jednáru vyhotovil 27.6. 201.6 Jaroslav Andrle

Fodpisy č|enů ŠR: J. Andrle ..

l rp .J .Kubů
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