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2015

Zápis ze zasedání školské rady

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

Hosté: PhDr. Miloš Freiberg, Mgr. Ivo Zálešák 

Omluven: Petr Štědroňský      

Projednávané záležitosti: 

• Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2014/2015 

• Školská rada schválila roční plán na školní rok 2015/2016 

• Školská rada projednala důvody pro vyhlášení ředitelského volna pro 
žáky ve dnech 16. 11. 2015, 21. a 22. 12. 2015, školní družina pro žáky 
I. stupně bude v provozu

• Informace pana místostarosty PhDr. M.Freiberga 

výběrové řízení na zajištění výjezdu žáků do Německa (Výzva 56) –
nepřihlásil se nikdo, bude žádat o výjimku z metodiky a informovat ředitele 
školy          

nabídka firmy Netbox na připojení školy optickým kabelem

zpřístupnění školního hřiště veřejnosti

začlenění řešení pozemku před školou do celkového záměru na využití prostor

stav jednání s vlastníkem pozemků bývalého školního hřiště 

spádové oblasti, zápis do prvních tříd 

• Ekonomické informace, stav čerpání rozpočtů a dotací, požadavek na 
opravu oplocení okolo školní jídelny a opravu schodů před školou.

• Informace ředitele školy:

sdružení rodičů bude financovat nákup interaktivní tabule, podílí se na 
školním plese, který se uskuteční 26.2.2016 v Dělňáku Líšeň

příspěvek od rodičů činí 90Kč za dítě, sdružení se bude transformovat na 
spolek

školní družina navýšila kapacitu na 300 dětí, umístěné jsou děti z 1., 2.,3., a 
zájemci ze 4. tříd

škola začala používat  Google, classroom, Gmail

projekty v tomto školním roce: Ovoce do škol, Mentoři – vytipovaní slabší 
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žáci se doučují,  Global Storylines, Erasmus +, Výzva 56, Rodiče vítáni 

matematika Hejného v jedné druhé třídě, SFUMATO ve třech prvních třídách 
a zároveň krajské centrum pro školení

projekt školního parlamentu 72 hodin – dobrovolný úklid v okolí školy, 
Klokánku, rokle.

19.10.2015 se uskuteční beseda pro rodiče prvňáčků

  Další jednání školské rady se uskuteční 12.1.2016 společně se Sdružením rodičů 
v 17.00 hodin.

Zapsala Hana Neumanová
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