
Zápis schůzky školské rady ze dne 15. 11. 2018 

 
 

Přítomni za ŠR: Marie Čechová, Mgr. Dana Nováková, Ing. Jan Kubín, Ing. Alena Stránská,  

   Jana Kázmerová 

 

Za ZŠ: Mgr. Zdeněk Vinklář 

 

Program: 

1. Výroční zpráva o činnosti školy v roce 2017-2018. Byla bez připomínek odsouhlasena. 

2. Volby do školské rady – volby neproběhly z důvodu malého počtu navržených kandidátů. 

Pan ředitel vyhlásí ještě jednu výzvu na navržení kandidátů. Jestliže nebudou navrženi další 

kandidáti, jmenuje do školské rady v souladu se zákonem na další období jedinou navrženou 

kandidátku (J. Kázmerová, Poniklá 300) a jednu z dosavadních zástupkyň rodičů.         

3. Byl vznesen dotaz na možnost využití stolu na ping pong pro žáky – reálné by to bylo 

pouze v prostorách současné osmé třídy. Ovšem pouze v případě, že budou souhlasit 

pravidelně docházející hráči na ping pong. 

4. Někteří rodiče projevili zájem o kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu – pan ředitel zjistí 

možnosti školy pro zařazení tohoto typu kroužku, a zda by měl zájem dostatečný počet dětí. 

Tato aktivita by nebyla hrazená z prostředků školy. Také by bylo zajímavé zorganizovat letní 

týdenní prázdninovou školu angličtiny. 

5. Byl podán návrh na zapojení školy do Recyklohraní = sběr drobného elektroodpadu, za 

který je pak škola bodově ohodnocená.  

6. Projekt Postcrossing – právě probíhající, úspěšný projekt, díky němuž se děti zdokonalují 

v cizojazyčné korespondenci a zároveň se dozvídají zajímavé informace o jiných zemích.   

7. Údržba prostor před školou – děti se zapojily v rámci pracovních činností. 

8. Lyžařský výcvik pro 6 a 7. ročník – je v plánu v případě příznivých sněhových podmínek.  

9. Rekonstrukce části školy v r. 2019 – bude hrazena z větší části z prostředků získaných 

z dotace IROP, zčásti se bude podílet obec. Jedná se o rekonstrukci chodeb, elektrické a 

datové sítě a některých tříd - vzniknou 4 nové speciální učebny na Přírodovědu, Fyziku, 

Matematiku a Jazyková učebna. Na zadní straně školy bude vybudován výtah (bezbariérový 

přístup), z přední strany přistavěn objekt před tělocvičnu. Rekonstrukce bude probíhat o 

letních prázdninách a nejspíše i po zahájení školního roku. Bude tedy částečně ovlivňovat i 

vyučování v podzimních měsících, ale mělo by se to bez větších problémů zvládnout 

zorganizovat. 

Zápis vypracovala: Marie Čechová 

            


