Zápis z jednání Školské rady Základní školy
Poniklá

Jednání se konalo dne 13. 11. 2019 v Základní škole Poniklá od 16:45 do 18:30 hodin.
Přítomní členové ŠR: Alena Stránská, Eva Holubcová, Barbora Kulhavá, Lucie Zelinková, Jan Kubín,
Jiří Paulů
Přítomní: Petra Novotná, Tomáš Hájek, Jaromír Jirouš, Zdeněk Vinklář
1) Volba Předsedy Školské rady
Po krátké diskusi byla předsedkyní Školské rady jednohlasně zvolena Barbora Kulhavá
2) Schválení Výroční zprávy ZŠ Poniklá
Školská rada schválila jednohlasně Výroční zprávu ZŠ Poniklá
3) Kontakty členů ŠR
Každý člen potvrdí oficiální emailový kontakt, který bude jako člen ŠR používat, a který bude
zveřejněn na webu školy (úkol – všichni členové ŠR – zaslat a potvrdit svůj emailový kontakt
řediteli školy)
4) První třída 2020
Při velkém počtu potenciálních prvňáků v roce 2020 je třeba změnit organizaci prvního stupně
ZŠ. Jako nejpravděpodobnější se jeví varianta otevření samostatné první třídy, ale je potřeba
vymyslet princip spojení dalších tříd prvního stupně, a to i vzhledem k předpokládanému
množství žáků pro další roky. (úkol – ředitel školy – zpracovat (variantně) způsob organizace
prvního stupně školy, ideálně s výhledem na několik let dopředu, a to včetně předpokládaného
rozpočtu)
5) Fungování školní družiny
Byly zaznamenány problémy s fungováním družiny – např. rozbité školní tašky v šatně. Je
třeba na šatnu lépe dohlédnout a také zorganizovat aktivity pro děti, aby se v šatně
nezdržovaly. (úkol – ředitel školy – zajistit lepší dozor v šatně družiny a zlepšit organizaci
aktivit v družině)
6) Projekt MAS Přiďte pobejt
V rámci MAP funguje projekt na sdíleného rodilého mluvčího pro hodiny anglického jazyka
škol v mikroregionu. ZŠ Poniklá se do tohoto projektu zatím nezapojila. (úkol – Zelinková –
zjistit možnosti a parametry zapojení do tohoto projektu)
7) Informace o rekonstrukci školy
Práce pokračují předpokládaným tempem, ukončení projektu 3/2020, poté ještě dokončení
multimediálního sálu.
8) Koncepce propagace Školy
Nově opravená škola má potenciál přilákat nové žáky, je potřeba mít koncepci propagace
školy, tak aby se ke všem potenciálním cílovým skupinám dostaly informace o škole. (úkol –
Hájek, Kulhavá – poptávka na dodavatele nových webových stránek; ředitel školy –
vypracovat koncepci propagace, tedy rozpracovat dílčí opatření jako web, dny otevřených
dveří, letáky, články v místním a regionálním tisku ad.)
9) Výukové tabule pro český jazyk
Část výukových materiálů (velké plakáty na stěny) je již nevhodná a zastaralá, bylo by dobré
je vyměnit. Moderní materiály nejsou vyhovující nebo k dispozici, existuje možnost vyrobit si

vlastní podle vlastních požadavků. (úkol – Holubcová – zpracovat návrh na nové materiály;
Paulů – zajistit tisk)
10) Pitný režim dětí ve škole
V zásadě si děti nosí pití vlastní, přesto by bylo vhodné zjistit možnosti zajištění pitného
režimu ze strany školy – ideálně studená voda, teplý neslazený čaj, teplá voda na vlastní čaj.
(úkol – ředitel školy – zjistit možnosti zajištění pitného režimu, zejména vzhledem
k hygienickým normám)
11) Vzhledem k množství úkolů se Školská rada bude scházet minimálně 3x ročně.
Termín dalšího jednání bude stanoven emailovou formou, předpoklad je konec 1/2020 nebo začátek
2/2020.

Zapsal: Paulů 20. 11. 2019

