
Pořadové číslo 4/2016        12.1. 2016 

Zápis ze společného zasedání Školské rady a Sdružení rodičů    

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

Hosté: PhDr. Miloš Freiberg, Mgr. Ludmila Fejová, Mgr. Ivo Zálešák a zástupci tříd SR 

    Projednávané záležitosti:  

- Ředitel školy informoval o chystaném zápisu žáků do 1. tříd, vysvětlil kritéria 
pro přijetí žáka, zodpověděl dotazy. 

 

- Školní ples – uskuteční se 26. 2. 2016 v Dělňáku v Líšni, ve stylu 70. – 80. let. 
Možnost výběru stolu bude na stránkách školy, dále telefonicky přes 
hospodářku školy a ředitele. Bohatá tombola, předtančení polonézy žáky naší 
školy, občerstvení pomocí cateringové společnosti. Vstupné 100 Kč. Hlavní 
ceny do tomboly věnuje SR, zakoupí škola. 

 

- Ředitel školy poděkoval SR za zakoupení interaktivní tabule do třídy. 
 

- Zástupci rodičů mají projednat s ostatními zvýšení poplatku ŠD, v dubnu se 
pak bude rozhodovat. Navrhované zvýšení 150,- - 200,- Kč. 

 

- Informace pana místostarosty PhDr. M.Freiberga k oplocení v okolí školy a 
celkové úpravy. 

 

- Sdružení rodičů se přejmenovává na Spolek rodičů od 12. 1. 2016. Ředitel 
představil stanovy spolku a schůzka zástupců rodičů byla prohlášena za 
ustavující schůzku spolku. Ředitel podá návrh na zápis ke krajskému soudu. 

 

- Informace ekonomky školy o financování: od obce 5 514 000 Kč, pořízeny 
tablety, výjezdy žáků do Německa a Anglie, Výzva 56, čtečky do školy. 

 

- Vyhodnocení zavedení elektronické žákovské knížky, třídní knihy, podpory 
učení (classroom), zpřísnění možnosti oprav pro žáky. Rodiče bez připomínek 
akceptují. 

 

- Diskuze o dopadu společného vzdělávání na školu. 

 

- Informace o projektu podpory sociálně slabých rodin – financování obědů. 



 

- Návrh na změnu organizace návštěv mateřských škol před zápisy. 

 

- Informace o změně ve vedení školské komise. Vedení se ujímá paní Mgr. 
H.Freibergová 

Další jednání Školské rady se uskuteční 14. 6. 2016 v 17.00 hodin. 

 
Zapsala Hana Neumanová 



Zápis ze společného setkání vedení se zástupci rodičů (SR) a školské rady 

12.1.2016 

I. Projednávané záležitosti 

1. Ředitel školy informoval o chystaném zápisu žáků do 1. tříd, vysvětlil kritéria pro přijetí 
žáka, zodpověděl dotazy. 

 
2. Školní ples – uskuteční se 26. 2. 2016 v Dělňáku v Líšni, ve stylu 70. – 80. let. Možnost 
výběru stolu bude na stránkách školy, dále telefonicky přes hospodářku školy a ředitele. 
Bohatá tombola, předtančení polonézy žáky naší školy, občerstvení pomocí cateringové 
společnosti. Vstupné 100 Kč. Hlavní ceny do tomboly věnuje SR, zakoupí škola. 

 

3. Ředitel školy poděkoval SR za zakoupení interaktivní tabule do třídy. 
 

4. Zástupci rodičů mají projednat s ostatními zvýšení poplatku ŠD, v dubnu se pak bude 
rozhodovat. Navrhované zvýšení 150,- - 200,- Kč. 

 

5. Informace pana místostarosty PhDr. M.Freiberga k oplocení v okolí školy a celkové 
úpravy. 

 

6. Sdružení rodičů se přejmenovává na Spolek rodičů od 12. 1. 2016. Ředitel představil 
stanovy spolku a schůzka zástupců rodičů byla prohlášena za ustavující schůzku spolku. 
Ředitel podá návrh na zápis ke krajskému soudu. 

 

7. Informace ekonomky školy o financování: od obce 5 514 000 Kč, pořízeny tablety, výjezdy 
žáků do Německa a Anglie, Výzva 56, čtečky do školy. 

 

8. Vyhodnocení zavedení elektronické žákovské knížky, třídní knihy, podpory učení 
(classroom), zpřísnění možnosti oprav pro žáky. Rodiče bez připomínek akceptují. 

 

II. Připomínky rodičů 

1. Platby za kroužky sdělovat již v říjnu a ne v lednu. 

2. Výjezdy žáků do Anglie a Německa. 

 

Příští setkání se uskuteční 12.4.2016 

Zapsal Zálešák 


