Zápis z 32. zasedání školské rady ze dne 29. 8. 2017
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání a schválení dokumentů školy
Schválení slovního hodnocení
Informování o volbě člena ŠR za obec
Informace o průběhu projektu operačního programu – Výzkum, vývoj,
vzdělávání
6. Různé
_________________________________________________________________
1. První zasedání v novém školním roce svolala paní ředitelka Mgr. Jana
Černá. Předsedkyně ŠR paní Petra Družbová zasedání zahájila. Paní
ředitelka předložila ke schválení dokumenty: Výroční zprávu za šk.rok
2016/2017, Školní řád ZŠ a Školní řád MŠ, ŠVP pro předškolní vzdělávání
a ŠVP pro základní vzdělávání, Plán práce. Informovala o drobných
úpravách v ŠVP (zapracování plaveckého výcviku, zákazu používání IC
techniky v souvislosti s hazardními hrami), koncepční záměry rozvoje
školy jsou platné na dva roky – bylo předloženo v srpnu 2016. Členové ŠR
se mohli seznámit s těmito dokumenty prostřednictvím e-mailu
v předchozích dnech.
2. Dokumenty byly projednány, ŠR všechny předložené dokumenty
schvaluje bez připomínek.
ŠR se vyjádřila k výhledové koncepci školy s podporou obce – úpravy
schodiště v MŠ (využití možných dotací), podlaha v tělocvičně, lino a
nové židle v jídelně, v ŠD řešení úprav - teplá voda na WC u chlapců +
výlevka, nový nábytek v 1.třídě, pergola (zastínění) na zahradu MŠ.
3. ŠR schválila slovní hodnocení pro žáky s SVP a individuálním vzděláváním
na žádost rodičů.
4. V listopadu 2017 je třeba na zastupitelstvu zvolit do ŠR člena za obec
(volený vždy na 3 roky).

5. Škola se zapojila do výzkumného operačního programu. Paní ředitelka
seznámila členy ŠR s tímto dotačním programem pro ZŠ a MŠ, platí od
ledna 2017 na dva roky. Z tohoto projektu bylo v tomto roce hrazeno:
asistentka v MŠ, školní pomůcky, pomůcky pro žáky se SVP, přednášky,
projektor do 2.třídy, semináře a další vzdělávání učitelek. Učitelky mohly
využít hospitací k výměně zkušeností.
6. Různé:
a) ŠR zvažuje uzavření zahrady u MŠ pro veřejnost z důvodu ničení
herních prvků a omítky budovy MŠ.
b) Paní Družbová oznámila možnost podání žádosti o dotaci na
zpracování předzahrádky u školy. Jde o výsadbu okrasných rostlin a
následnou údržbu.

Přítomni: Jana Černá
Petra Družbová
Alžběta Zatloukalová
Jana Šimková

Zapsala: Jana Šimková

