Zápis č. 1/2016
z jednání Školské rady ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice,
konané dne 9. 5. 2017

Přítomni: Ing. Michaela Novotná, Mgr Helena Tlapáková, Pavel Lískovec
Mgr Helena Tlapáková - prostřednictvím videokonference

Hosté: Mgr. Miroslav Kůs, ředitel školy

1) Projednání podnětu pí Mgr. Jany Faktorové k organizaci provozu školní družiny L.
Kuby 48, České Budějovice - požaduje naprosté uvolnění provozu ŠD ve vztahu na
odchody žáků v libovolném času v průběhu dne.
K jednání byl přizván ředitel školy Mgr. Miroslav Kůs, aby podal vysvětlení k podnětu ze
strany pí Faktorové. Vysvětlil, že omezení rodičů ve vyzvedávání dětí ze ŠD v době 13,45 až
15,00 hod je naprosto nutné z důvodu zajištění plnění výchovné práce ŠD dle školního
programu. V opačném případě by se jednalo o pouhou hlídací službu, která popírá význam
ŠD ve vzdělávacím systému. Toto naprosto nutné opatření,si pí Faktorová nedá stále vysvětlit,
ačkoliv to na přihlášce do ŠD dobrovolně podepsala doporučené časy pravidelného
vyzvedávání dítěte bez ohledu na to je striktně vymezeno v organizačním řádu ŠD, či nikoliv.
Ve výjimečných případech na základě žádosti rodičů ŠD vždy vychází vstříc a umožňuje
odchody i v tuto dobu.
2) Projednání kritérií pro přijetí dětí do ŠD pro nový školní rok a stanovení výše měsíční
platby za ŠD.
Kapacita ŠD je nezměněna ve výši 220 žáků; přednostně budou přijati žáci 1. a 2. tříd; z
vyššího ročníku bude žák přijat, pokud má sourozence 1. či 2.třídě; u dojíždějících žáků z
vyšších ročníků 1.stupně (3.-5.tř.) budou opět upřednostněni žáci s nejvzdálenější místem
bydliště. Výše úplaty je pro školní rok 2017/18 z nezměněné výši 200 Kč/ měsíc placeno ve
dvou splátkách září 2017 (800,- Kč ) a leden 2018 (1200,- Kč)
Podmínkou přijetí dítěte do ŠD je včasné zaplacení úplaty za období září -prosinec 2017;
souhlas s omezením vyzvedávání dětí v době 13,45-15,00 hod ve shodném režimu jako v
letošním školním roce ; včasné odevzdání závazné přihlášky.
3) Nově ověřovaní čipový systém kontroly odchodů a příchodů dětí ze ŠD = zvýšení
bezpečnosti a kontroly pohybu dětí ve ŠD v průběhu dne, zejména s odkazem na činnost
zájmových kroužků.

Závěr:
1) Školská rada vzala na vědomí zprávu ředitele školy o organizaci provozu ŠD.
2) Jednomyslně podpořila systémové omezení vyzvedávání dětí ze školní družiny z
důvodu zajištění výchovné práce a plnění cílů ŠVP pro ŠD v době 13,45 - 15,00 hod.
3) Bere na vědomí podmínky přijetí dítěte do ŠD v movém školním roce.
4) Vítá snahu o zvýšení bezpečnosti pohybu dětí ve školní družině.

Zápis zpracovala: Mgr. Helena Tlapáková,
předsedkyně školské rady

V Českých Budějovicích , dne: 9.5 .2017

