Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří
tel.: +420 416 781 135 zsbohusovice@email.cz, www.zsbohusovice.cz

zápis z jednání školské rady konané dne 19. října 2017
Přítomni:

Mgr. J. Bičovská, M. Kratochvíl, Mgr. I. Kožíšek,
Štěpánka Broučková, Marie Valentová

Omluveni:

M. Hazuchová

PROGRAM
1.

zahájení, kontrola usnesení

2.

aktuální informace z činnosti školy (Mgr. Ivan Kožíšek)

3.

projednání a schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017

4.

projednání a schválení školního řádu ve školním roce 2017/2018

5.

diskuze, různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
Proběhlo uvítání členů školské rady. Ověřovatelem zápisu stanoven zástupce zřizovatele pan
Martin Kratochvíl a předseda školské rady Mgr. Ivan Kožíšek. Všemi hlasy byl schválen navržený
program jednání.
Předseda školské komise seznámil školskou radu s činností školy ve školním roce 2016/2017 a
také nás informoval o nadcházejícím školním roce a o odchodech dětí do jiných škol z páté třídy.
Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017.
Školská rada schválila školní řád pro školní rok 2017/2018.
Školská rada spolu se zřizovatelem přichystá v lednu až březnu 2018 nový dotazník pro rodiče
žáků ZŠ.
Od školské rady vzešel návrh na změnu ve školní jídelně – možnost volby ze 2 jídel. Paní vedoucí
jídelny odpoví školské rády do jejího příštího jednání, tj. do konce září 2018.
Odpověď vedoucí školní jídelny paní Ireny Ohrádkové:
Byla jsem podívat v jiné provozovně, kde vaří více jídel. Paní vedoucí navštívené jídelny není
nakloněna k této variantě v naší jídelně.
- děti jsou nerozhodné, neumějí si vybrat (i doma s rodiči)
- musí být určitý počet jídel, aby se dalo uvařit druhé jídlo
- vaří se přibližně stejný druh jídla, liší se pouze přílohou (příklad hovězí omáčka knedlík, těstovina,
rýže)
- kvůli plnění spotřebního koše, kterým jsme daní

- všichni musí mít inkaso, my máme půl na půl hotovost, inkaso
- čipy nebo karty nabité
- je potřeba nový program a výdejní terminál, dva počítače (vedoucí a na jídelně)
- box kde si můžou změnit objednané jídlo do 3 dnů předem déle né (důvod objednání zboží)
- výdejní pult - ve výdejně nemáme prostor na vydávání dvou jídel
- přikoupit kuchyňské vybavení (udržení teploty jídel)
Kolektiv kuchařů školní jídelny v Bohušovicích nad Ohří není nakloněn k této variantě.
Školská rada bere na vědomí vyjádření vedoucí školní jídelny paní Ohrádkové k možnosti nabídky
dvou nebo více jídel ve školní kuchyni. Na lednové jednání školské rady před tvorbou dotazníku pro
rodiče přizveme vedoucí jídelny. Budeme chtít srovnání podobných jídelen, kde se přechod povedl, kde
ne. Dále vyčíslení celkových nákladů na možný přechod na dvě jídla. Dále pozveme paní ředitelku
Matoušovskou, aby předložila výsledek hospodaření školní jídelny za poslední období. Na základě
těchtoinformací, popř. může být zjištění zájmu ze strany rodičů součásti dotazníku.
dne 19. října 2017 zapsal Mgr. Jitka Bičovská

za školskou radu dne 19. října 2017:
Mgr. Ivan Kožíšek
Martin Kratochvíl

