Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Janov nad Nisou, příspěvkové organizace

Zápis č. 6/2014 z jednání školské rady dne 7.4.2014
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kritéria přijetí dětí do MŠ v Janově nad Nisou
Projednání anonymní stížnosti na výchovné metody p.uč.L.Králové
Různé

Ad 1) Rada byla svolána předsedou Pavlem.Khailem, který jednání zahájil, ověřením zápisu
byl pověřena Veronika Střižíková.
Přítomni: Veronika Střižíková, Iva Voháňková, Martin Líbal, Petra Davidová, Pavel Khail
Hosté: Mgr.Jana Tomešová, zástupkyně ředitelky pro MŠ Jana Chocholoušová
Nepřítomni: Petr Chlup
Adresář: Veronika Střižíková
Petr Chlup
Iva Voháňková
Martin Líbal
Pavel Khail
Petra Davidová

veronika.strizikova@seznam.cz
petr_chlup@centrum.cz
iva.vohankova@seznam.cz
libalovi.martin.iveta@seznam.cz
pavel@khail.cz
petra.davidova@volny.cz

Ad 2) Školská rada přijala změny v kritériích při přijímání dětí do MŠ. Nová kritéria budou
vyvěšena na webových stránkách MŠ. Úkolem byla pověřena paní Iva Voháňková.
Kritéria přijetí podle priorit:
1. Přijaty mohou být pouze děti, které splňují kritéria uvedená v zákoně
2. Děti s trvalým bydlištěm v Janově nad Nisou
3. Předškolní děti
4. Sourozenci
5. Při vyčerpání předchozích priorit bude další pořadí uchazečů určeno datem narození
dítěte (přednost mají děti starší)
Tato kritéria budou použita již při zápisu v roce 2014 a musí být zajištěno jejich vyvěšení na
webových stránkách MŠ před vlastním zápisem dne 14.4.2014.
Ad 3) Předseda škol.rady členy seznámil se stížností. Po diskusi byla přijata tato opatření:
1. Bylo vzato na vědomí, že paní ředitelka již před jednáním školské rady vypracovala
dotazníky, které byly už rozdány rodičům na mimořádné třídní schůzce ve školce.
Vyhodnocení dotazníků právě probíhá a provádí ho paní ředitelka.
2. Paní ředitelka byla pověřena ke svolání další mimořádné schůzky s rodiči v MŠ na
15.4., kde budou zveřejněny výsledky dotazníku a navržena další opatření plynoucí
z výsledků šetření.

3. Dne 19.5. bude rodičům prostřednictvím MŠ distribuován nový dotazník zjišťující
zlepšení či nezlepšení situace v MŠ.
4. Vyhodnocení druhého dotazníku proběhne do 27.5., kdy bude svolána další třídní
schůzka v MŠ.
5. Výsledné řešení anonymní stížnosti na p.uč. Královou je v kompetenci p.ředitelky
J.Tomešové.
Ad 4) Na návrh předsedy se školská rada sejde dne 26.5. v 18h, kde bude školská rada
seznámena paní ředitelkou s výsledky druhého dotazníku.

V Janově nad Nisou, 7.4.2014
Zapsala: Mgr.Petra Davidová

Předseda Školské rady: Ing. Pavel Khail

Ověřila: Veronika Střižíková

