Zápis ze Školské rady ZŠ Letohrad, U Dvora 745 konané 15.9.2015

Přítomni:
Zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Chalupník, Mgr. Miloš Štěpán
Zástupci rodičů: předseda Mgr. Hynek Vrbický, PharmDr. Josef Marek, Ing. Radim Adamec
Zástupci učitelů: PaedDr. Božena Černohousová, Mgr. Miroslava Veselá, Mgr. Kamila Náglová
Hosté: ředitelka Mgr. Hana Pavlíčková, vedoucí škol. jídelny p. Bohuslava Faltusová a její zástupkyně
p. JanaTřetinová
Omluveni: Bc. Magdaléna Navrátilová

Předseda Mgr. Vrbický zahájil radu a nastínil program jednání

Mgr. Pavlíčková
1.

Předložila výroční zprávu, která bude členům rady zaslána elektronicky a poté i
elektronickou cestou schválena.
2. Seznámila radu se změnami ve školním řádě (žáci po nemoci předloží omluvenku do 5
pracovních dnů). Rada jednomyslně schválila.
3. Upozornila radu na změny v ŠVP a zdůvodnila jejich příčinu ( obsah Výchovy ke zdraví, změny
četnosti některých projektů, zapojení tříd - Vyber si, co chceš,Paragraf, Den dětí, Atletický
/Olympijský týden/). ŠR vzala na vědomí.
Další informace:
Rodiče byli na třídních schůzkách informováni, že na zástupce rodičů ve ŠR se mohou obracet
prostřednictvím mailových adres uvedených na www stránkách školy. Na základě souhlasu budou na
webu uvedeny mailové adresy i zástupců zřizovatele Mgr. M. Štěpána a Bc. J. Chalupníka.
Škola byla úspěšně zařazena do projektu Rodiče vítáni. Čekáme na zaslání certifikátu.

Ing. R. Adamec vystoupil s příspěvkem ke školnímu stravování
1. Dva měsíce sledoval strukturu jídelníčku a předložil tabulku. Vznesl požadavek, zda by mohlo
být více ryb a kuřecího na úkor vepřového a rýže a těstovin místo brambor. Zástupkyně Šj
vysvětlily, že se řídí spotřebním košem a svými předpisy, ale je možné k požadavku
přihlédnout.
2. Dotázal se na možnost zavedení bezlepkové stravy.

Zástupkyně Šj: velmi ekonomicky náročné, nutná spolupráce s nutričním terapeutem.
Možnost obědy dovážet.
Usnesení: p.ředitelka zašle Výroční zprávu ke schválení
třídní učitelé zjistí zájem o bezlepkovou stravu u žáků a jejich rodičů , v případě
většího zájmu vedení školy zjistí podmínky dovážení obědů .
Šj zařadí do jídelníčku více ryb, kuřecího, těstovin a rýže v souladu s variabilností
Spotřebního koše.

Příští ŠR 15.12.2015 v 17:00
V Letohradě 17.9.2015
Zapsala: B. Černohousová

