
Pořadové číslo 1/2015        1.1.2015 

Zápis ze zasedání školské rady 

společně se sdružením rodičů 

Přítomni: Mgr. Hana Freibergová, Ing. Světlana Nováková, Ing. Jiří Křivánek, Petr 
Štědronský, Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Hana Neumanová 

Hosté: Mgr. Ivo Zálešák, zástupci jednotlivých tříd SR 

 

Projednávané záležitosti 

1. Informace o složení školské rady pro nastávající tříleté období. Rodiče žáků zastupují paní 
S.Nováková a pan J.Křivánek. Z řad pedagogů byly zvoleny I.Jelínková a H.Neumanová. 
Paní H.Freibergová a pan P.Štědronský byli navrženi zřizovatelem školy. 

2. Ředitel školy bude iniciovat přechod sdružení na spolek. 

3. Zástupci tříd schválili výbor sdružení ve složení pan P.Doležel – předseda, paní 
P.Boháčková – místopředsedkyně a paní K.Kadétová - jednatelka. 

4. Diskuse k vyjádření ředitele školní kuchyně na připomínky zástupců ze tří tříd k chodu 
kuchyně. Doporučena návštěva zástupců tříd přímo v jídelně.  

5. Informace o společenském večeru. Výtěžek z prodeje vstupenek a tomboly činí 6.714,- Kč 
a bude převeden na konto SR. 

6. Informace o probíhající rekonstrukci vnitřních prostor a sportoviště. Ředitel poděkoval za 
trpělivost a pochopení s některými omezeními, která rekonstrukce přináší. Ukončení vnitřních 
prací je plánováno na začátek března. Sportovní areál se dokončí na začátku jara. 

7. Rodiče vyjádřili spokojenost se zavedenými webovými stránkami anglického jazyka.  

8. Proběhla diskuse k zavedeným pravidlům, která mají zvýšit zabezpečení vstupu do školy 
nežádoucím osobám. Rodiče považují zavedená pravidla vstupu do budovy za dostatečná. 

9. Byly představeny změny ve školním řádu, které byly vyvolány potřebou reagovat na 
zvýšení bezpečnosti ve škole a zavedení skříněk místo šaten.  

10. V dubnu proběhne v čase třídních schůzek anketa mezi rodiči. Škola nabízí rodičům 
možnost podílet se na vytvoření anketních otázek. Cílem ankety bude získat nové podněty pro 
další směřování školy. Výsledky ankety budou sloužit k vytvoření koncepce školy na další 
období. Vedení školy připraví návrh ankety, který bude zaslán rodičům k doplnění. Anketní 
otázky nebo návrhy dalšího zaměření školy je možno posílat elektronicky řediteli školy. 

11. Rodiče byli požádáni o pomoc při financování vybavení novými tabulemi. Byl 
odsouhlasen nákup nové tabule do jedné třídy. 



12. Rodiče byli požádáni o vyplnění dotazníku k projektu Rodiče vítáni. Prosíme o distribuci 
dotazníku mezi rodiče a odevzdání výsledku za třídu do dubnové schůzky. Škola se tímto 
uchází o statut školy, ve které jsou rodiče považováni za partnery.  

13. Ředitel školy vyhlásí ve dnech 29. a 30.6. volno pro žáky.   

14. Připomínky rodičů: ztráta čipu v jídelně, dodržování odchodů z ŠD, snížení polic ve 
skříňkách.  

Školská rada schválila 

- změny školního řádu a vnitřního řádu ŠD s platností od 1.2.2015 

 

Příští zasedání školské rady proběhne 9.6.2015 

 

 

Zapsala H.Neumanová 

 

 

 

  

 


