Zápis schůzky školské rady ze dne 3.11.2016
Přítomni za ŠR: Marie Čechová, Ing. Jan Kubín,Ing. Alena Stránská, Mgr. Dana Nováková,
Soňa Václavíková
za ZŠ: Mgr. Zdeněk Vinklář
za OÚ: Ing. Petra Novotná, Ing. Jaromír Jirouš, Ing. Tomáš Hájek

Body programu:
1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2015/2016. Bez připomínek.
Dotaz na plánované akce pro letošní školní rok. Pan ředitel odpověděl, že se nic
mimořádného zatím neplánuje.
2. I letos na první plánované rodičovské schůzky bude k dispozici školská rada od 15.00
hodin pro rodiče, kteří by měli potřebu využít školskou radu a skrz ní cokoli řešit,
v přízemí školy.
3. Minulý rok z takové možnosti vzešel nápad uspořádat pro rodiče povídání o
kyberkriminalitě přímo s členem Policie ČR. Pan ředitel využil nabídky udělat v druhé
polovině tohoto školního roku povídání i pro žáky.
4. Mobily ve škole. Paní Čechová měla dotaz na učitele, jak se na toto téma dívají oni. Došli
jsme k závěru, že o chystajících se školních schůzkách se učitelé poptají na názor rodičů,
z toho se pak vyvodí patřičné závěry. Zatím je ve školním řádu nařízení, aby byly mobily
vypnuté a v tašce.
5. Diskuse ohledně rekonstrukce návsi. V brzké době se chystá dokončení.
6. Paní Kázmerová se ptala na školení učitelů v letošním školním roce. Zároveň nabídla
možné školení ve spolupráci se sdružením MAS pro učitele i zajímavé vzdělávání pro
rodiče. Pan ředitel se možné spolupráci vůbec nebrání. S paní Kázmerouvou, která má
s tímto zkušenosti, se domluví na případné spolupráci.
7. Paní Václavíková informovala o spolupráci dětí ze školy s firmou Rautis,a.s. vánoční
ozdoby. Děti koncem minulého školního roku vytvořili do výlohy prodejny za školou
pozadí pohádkovým bytostem. Tato akce měla velký úspěch. Na příští léto už je v plánu
nová výloha s novým tématem.
8. Starosta obce chválil spolupráci se školou na vánočních adventech let minulých. S panem
ředitelem se domluvili na spolupráci i letos. Vánoční trh výrobků dětí ze školy, betlém
tentokrát trochu jinak a vánoční strom 3. prosince bude.
9. Starosta dále referoval, že obec ve spolupráci se školou hodlá rozjet dotace z grantů
Evropské Unie. Podrobně se o projektu na zkvalitnění výuky našich dětí bude podílet
místostarostka. Mohlo by jít především o nové zařízené učebny např. pro cizí jazyky nebo
pro studování přírodních věd. Nikdo se nebránil ani do budoucna možným kurzům pro
starší studenty.
Zápis vypracovala: Václavíková Soňa

