
Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Písek

Datum: 27.11.2018
Místo: ZŠ a MŠ Písek, sborovna

Přítomni:
Mgr. Šárka Vodradová - zástupce učitelů
Ing. Jan Bojko - zastupce zřizovatele školy
Ing. Tomáš Wiszczor, Ph.D. - za rodiče

Omluven: 
---

Hosté:
Mgr. Lenka Šamanová - ředitelka školy
Věra Škanderová - starostka obce

Program:
1. Rozpočet a plánování investic
2. Školní řád
3. Školní internetové stránky
4. Inspekční zpráva

Ad. 1. Rozpočet a plánování investic
Byl projednán navrhovaný rozpočet školy na rok 2019. V rozpočtu se odráží navýšení 
finančních prostředků na ICT (zejména nový server školy, siťové připojení), keramické
tabule, či dataprojektor. Taktéž dochází k navýšení rozpočtu i z ohledem na novou 
budovu. Byly prodiskutovány i témata jako klimatizace tříd v podkroví či případná 
oprava vzduchotechniky v tělocvičně. Více zde. Rozpočet byl schválen.

Ad. 2. Školní řád
Došlo k úpravě školního řádu. Byly přidány doporučené části dle standardu 
(povinnosti pedagogů) i opraveny podmínky používání mobilních telefonů na základě
právního řádu ČR.
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https://cloud6.edupage.org/cloud/Rozpocet_skoly.pdf?z%3A5GCHBi%2Fu%2Btc9%2BN9LNFxHK7JxBFbF8NK0OhAVh%2BjqQbH4gdeiujWAXaQ2nLV%2FdBaS


Ad. 3. Školní internetové stránky
Paní ředitelka představila nové internetové stránky školy založené na systému 
Edupage (https://zsamspisek.edupage.org). Momentálně chybí na nových stránkách 
(podobně jako na starých) kontakt na učitele i sekce “Školská rada”. 

Jako kontaktní adresa pro podněty rodičů školské radě byla schválená školní 
emailová adresa Mgr. Šárky Vodradové, tj. sarka.vodradova@zspisek.cz.

Ad. 4. Inspekční zpráva
Byly projednány nedostatky popsané v inspekční zprávě ČŠIT-101/18-T:

• komunikace mezi ZŠ a MŠ,
• úprava pracovišť MŠ (vzhledem i k novým prostorám MŠ),
• zábradlí pro děti předškolního věku,
• individualizace výuky.

V rámci komunikace mezi ZŠ a MŠ byla projednána i komunikace mezi 
pedagogickými pracovníkdy (zejména MŠ) a rodiči.

Zapsal(a): V Písku dne 27.11.2018, Ing. Tomáš Wiszczor, Ph.D

Ověřil(i): Mgr. Šárka Vodradová, Ing. Jan Bojko
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https://zsamspisek.edupage.org/

