Zápis z 35. zasedání školské rady ze dne 30. 8. 2018
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Projednání a schválení dokumentů školy
Schválení slovního hodnocení
Informování o volbě člena ŠR za rodiče
Informace o úpravě okolí školy
Plánované opravy a úpravy školy
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 2017/2018, Školní řád MŠ a Dodatek
ke Školnímu řádu ZŠ, ŠVP PV, ŠVP ŠD, Dlouhodobý plán práce – koncepční záměry a
plány. Informovala o úpravách dle vyhlášky MŠMT v ŠVP PV a ŠD, koncepční záměry
rozvoje školy jsou platné na dva roky 2018 – 2020. 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 a 2.
patra budovy MŠ (využití možných dotací), zrenovovat podlahau v tělocvičně, lino
v jídelně, dovybavení novým nábytkem 1.třídu, pergola (zastínění) na zahradu MŠ.
3. Vzhledem k nástupu nových žáků s individuálním vzděláváním schválila ŠR možnost
slovního hodnocení.
4. V září 2018 je třeba zvolit do ŠR člena za zákonné zástupce (volený vždy na 3 roky).
Rodiče obdrží v září seznam oprávněných osob zákonných zástupců ZŠ Provodov a
označí křížkem svého kandidáta.
26. 9. 2018 na třídních schůzkách bude zvolen tajným hlasováním z navržených
kandidátů nový člen do ŠR.
5. Petra Družbová informovala ŠR o chystaných úpravách okolí školy a školky – výsadba
zeleně, následná kontrola keřů a stromů, ničení plevele šetrnou formou k prostředí
(kyselinou octovou) – obec zajistí odborný dohled, který bude provádět základní
údržbu a radit obecním zaměstnancům.

6. Plánované úpravy a opravy:
- Zahrada MŠ (dosypat kamínky, mulč, nátěr dřevěných prvků a laviček, průběžná
úprava travních ploch..)
- Dovybavení 1.třídy nábytkem
- Podlahy ve třídách, tělocvičně a jídelně
- Nátěr dveří v budově ZŠ
- Oplocení MŠ

7. Ve škole do konce prázdnin uděláno:
- Část nábytku a kryty na topení v 1.třídě
- Malování a zednické práce v 1.třídě, ŠD
- Úpravy vchodu budovy ZŠ

ŠR děkuje za spolupráci zřizovateli školy, vstřícnost pana starosty Marka Prachaře a obecního
zastupitelstva a místním řemeslníkům za práci a ochotu – panu Jiřímu Mokrýškovi, Davidu
Zábojníkovi , Zdeňku Urubčíkovi a firmě ETV Provodov.

Přítomni: Jana Černá
Petra Družbová
Alžběta Zatloukalová
Jana Šimková

Zapsala: Jana Šimková

