Zápis z 31. zasedání Školské rady ze dne 14. června 2018
Přítomni:

Omluvena:

Iveta Vrabcová, ředitelka školy
Kateřina Dvořáková
Dagmar Krátká
Jitka Losová
Ivana Píšová
Emil Buřič
Martin Frolík
Karel Pleiner
Věra Rýglová
Marie Lagová

Program:
1.
2.
3.
4.

elektronický stravovací systém (ESS) – aktuální stav
zápisy do prvních ročníků školního roku 2018/2019
výsledky inspekce ČŠI
různé

Bod 1.
Paní ředitelka seznámila přítomné s aktuálním stavem projektu elektronického stravovacího
systému. Projekt je připraven ke spuštění od nového školního roku. Na konci června
dostanou stávající strávníci přihlašovací údaje do ESS a podrobné instrukce. Systém bude
nastaven tak, že každý strávník si aktivně musí objednávat obědy na další dny. Objednávka je
možná pouze tehdy bude-li mít na svém účtu strávníka dostatečný objem finančních
prostředků.
Školská rada vzala informace na vědomí. Doporučuje také informovat na konci prázdnin
strávníky za pomoci obce, sociálních sítí, apod. o nutnosti zaslat včas na účet strávníka
dostatek finančních prostředků.

1

Bod 2.
V rámci tohoto bodu programu informovala paní ředitelka o průběhu zápisu do prvních
ročníků školního roku 2018/2019. Přijato bylo celkem 36 dětí, tzn. v novém školním roce
budou dvě první třídy aktuálně v počtu 18+18 žáků. Celkový počet žáků pro příští školní rok
je v tuto chvíli 263 žáků z celkové kapacity 280.
Školská rada vzala informace na vědomí.

Bod 3.
Školská rada byla ředitelkou školy seznámena s průběhem a výsledky inspekce České školní
inspekce, které na škole proběhla v termínu 20.3-22. 3. 2018, včetně informace o vypořádání
připomínek, definovaných v inspekční zprávě jako „Slabé stránky a/nebo příležitosti ke
zlepšení“.
Protokol a inspekční zpráva byly v předstihu předloženy členům Školské rady.
Školská rada vzala informace na vědomí.

Bod 4.
Přítomní členové neměli další dotazy a náměty.
Termín příštího zasedání byl předběžně stanoven na druhou polovinu října 2018.
S přesným termínem a programem budou členové Školské rady obeznámeni v pozvánce.

V Lánech dne 14. června 2018
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