Pořadové číslo 3/2014

14.10.2014
Zápis ze zasedání školské rady

Přítomni:
Mgr. Hana Freibergová, Ing. Světlana Nováková, Ing. Jiří Křivánek, Petr
Štědronský, Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Hana Neumanová
Hosté: Mgr. Ludmila Fejová, Mgr. Ivo Zálešák

Projednávané záležitosti
1. Představení nového ředitele školní kuchyně. Seznámení s anketou o kvalitě stravy. Diskuse
a připomínky ke zlepšení stávající úrovně stravování.
2. Informace o hospodaření školy, požadavek na obec – příspěvek 5.000.000,- Kč. Škola
požaduje dokončení oplocení u školní kuchyně a opravu schodů před školou. Vznikl návrh o
navýšení finančních prostředků v intervalech malování školních prostor.
3.Skolská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2013 – 2014, roční plán na školní rok
2014 – 2015 a vzala na vědomí dílčí úpravy ve Školním vzdělávacím programu.
4. Informace o společenském večeru dne 9.1.2015 na Vlhké ulici. SR bude financovat 3
hlavní ceny do tomboly, které zajistí škola, třídy dodají menší ceny. Cena vstupenky 90,- Kč.
5. Informace o probíhající rekonstrukci vnitřních prostor a sportoviště. Byla vysvětlena
příčina časového posunu začátku prací. Informace o anonymní stížnosti na hygienu z důvodu
prašnosti a hlučnosti. Hlučné práce se provádí po 14.00 hodině. Bourací práce také, popřípadě
jsou naplánovány na víkend nebo prázdniny. V týdnu podzimních prázdnin nebude vyhlášeno
ředitelské volno. Možné využití snad později z důvodů přepojování elektro instalace nebo
jiných prací.
6. Informace o burze středních škol v 18. listopadu na naší škole.
7. Škola je zapojena do řady evropských projektů – Ovoce do škol, Podpora zaměstnanosti,
Erasmus, Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání, Tablety do škol, Rodilí mluvčí do škol,
GlobalStorylines a Podpora přírodovědného a technického vzdělávání.
8. Informace o pokračování projektu adopce dívky z Bangladéše. Žáci se prostřednictvím
parlamentu a časopisu pokusí shromáždit příslušnou finanční částku.
9. Skříňky v prostoru šaten budou instalovány na konci října. Pro každého žáka je plánována
samostatná skříňka a od první do deváté třídy. Uzamykání bude řešeno pomocí klíčů.
10. Do ŠD nemohli být z kapacitních důvodů přijati 3 žáci 4. ročníku.
11. Školská rada souhlasila s tím, že v důsledku instalace skříněk v přízemí je třeba řešit
provoz v tomto prostoru. Abychom zajistili zabezpečení školy proti vniknutí nežádoucích

osob, bude stanoven přísnější režim vstupu do školy. Zároveň škola bude podporovat možnost
doprovodu malých dětí až do třídy. O novém systému budou rodiče informováni.
12. Školská rada byla informována o opatřeních, která škola učinila v souvislosti s posledními
událostmi v Líšni. Žáci měli být v prostoru Novolíšeňské a u Alberta lákáni cizími lidmi do
automobilů. Žáci byli poučeni o bezpečném chování při cestě do a ze školy. Rodiče musí
informovat v takových případech Policii ČR.
13. Informace o spolupráci s Mensou.
14. Školská rada se bude podílet na sestavení otázek pro ankety rodičům. Anketa proběhne
v dubnu 2015. Zhodnoceny výsledky SWOT analýzy, kterou škola vypracovala na konci
školního roku.
15. Školské radě končí v prosinci tříletý mandát. Ředitel školy vyhlásí možnost hlásit se do
školské rady pro rodičovskou veřejnost a pedagogy školy. Rovněž požádá zřizovatele o
nahlášení zástupců zřizovatele na další období.

Zapsala H.Neumanová

