Zápis z jednání školské rady ze dne 14. 1. 2016

Program:
1. zahájení
2. výzva 57
3. dotazník ke kvalitě komunikace na pracovišti
4. dopis rodičů z MŠ Střed
5. usnesení
6. závěr

Ad 1) Schůzka byla zahájena předsedkyní rady Mgr. J. Brožkovou, která všechny seznámila
s programem. Jednání rady byli přítomni i hosté: Mgr. J. Čepeláková, Mgr. D. Reliová a Mgr. R.
Lindert.
Ad 2) Mgr. J. Čepeláková přednesla svou žádost o Žádost o posouzení , zda daný projekt probíhal
v souladu s podmínkami grantové smlouvy a s příručkou pro žadatele a příjemce výzvy 57 . na
přerozdělování finančních prostředků a nedostatečnou informovanost a komunikaci ze strany
manažera v projektu Výzva 57 – Technika nás baví. Členky rady byly s touto stížností seznámeny již
předem v písemné podobě. Na stížnost reagoval manažer projektu Mgr. R. Lindert. Jelikož nedošlo
k dohodě, školská rada doporučila projednání materiálu v radě obce.
Ad 3) Předsedkyně ZO ČMOS Mgr. D. Reliová předala člence školské rady Mgr. M. Kaděrové výsledky
anonymního dotazníku pro zaměstnance školy o kvalitě komunikace na pracovišti. Mgr. R. Lindert
přednesl výsledky svého šetření, které se podle něj od hodnocení v dotazníku liší. Školská rada tedy
opět doporučila předat dotazníky k projednání v radě obce. Mgr. Kaděrová vznesla dotaz na volební
řád školské rady. Ten nebyl dohledán ihned na místě, a proto bylo sděleno předsedkyní školské rady,
že ho všem členům školské rady pošle emailem.
Ad 4) Členky rady byly seznámeny s dopisem rodičů dětí z MŠ Střed, ve kterém rodiče upozorňují na
vyjádření ředitele školy na vystoupení dětí této školky při rozsvěcování vánočního stromu. Mgr. R.
Lindert byl požádán školskou radou, aby podal vysvětlení tohoto svého vyjádření.

Ad 5) Usnesení:
1. Školská rada bere na vědomí :
-zprávu ředitele školy Mgr. Roberta Linderta o projektu Technika nás baví -výzva 57
- zprávu Mgr. Jany Čepelákové o projektu Technika nás baví -výzva 57
- bere na vědomí zprávu o dopisu Ing. Trombalové řediteli školy a starostovi obce

2. Dává podnět zřizovateli školy:
- projednat projekt Technika nás baví – výzva 57
- projednat současnou situaci na základní škole
- informovat školskou radu o projednání
Ad 6) Předsedkyně školské rady poděkovala všem za účast a ukončila schůzku.

Zapsala: Mgr. Jiřina Bažanová

