Schůzka školské rady konaná dne 23. 11. 2017
Přítomni: I. Hlávková, I. Rohovský, K. Pacal, L. Kühtreiberová, A. Pařízková
Omluveni: L. Hlaváčová, K. Kocanda
Program: 1) Zhodnocení školního roku 2016/17
2) Příprava nového školního roku, schválení školního řádu
3) Plán prací na školní rok 2017/18
4) Různé
Ad1) Členům ŠR byla předložena Výroční zpráva školy za školní rok 2016/17 a školní kronika.
Ad2) ŠR byla seznámena s plánem prací na školní rok 2017/18.
Ad3) ŠR byl předložen školní řád platný pro školní rok 2017/18 a byl schválen. Ředitelka
školy informovala o nutnosti úprav školního řádu, které reagují na nově se objevující
situace. V letošním školním roce byl např. doplněn bod g) článku 3. 11 (žákům je
zakázáno nosit do školy předměty, které evokují návykové látky). Další podobné úpravy
budou pravděpodobně následovat.
Ad4) ŘŠ informovala, že škola získala na dva roky grant ve výši 1,1 milionů Kč na vzdělávání
učitelů v oblasti jazykové a matematické gramotnosti a na doučování dětí ohrožených
školním neúspěchem. Z grantu je rovněž placena asistentka pomáhající s přípravou na
vyučování (p. Dagmar Simandlová).
Od ledna 2018 bude probíhat rekonstrukce elektroinstalace na pavilonu 1. stupně.
V souvislosti s tím se páté třídy přemístí na 2. stupeň, aby se jejich třídy uvolnily pro mladší
ročníky.
Během hlavních prázdnin bude rekonstruována a odhlučněna školní jídelna.
V lednu 2018 proběhnou nové volby do školské rady.
Pan Pacal se zajímal, zda by trénink mladších fotbalistů mohl začínat o půl hodiny později.
ŘŠ v souvislosti s tím vysvětlila systém pronajímání tělocvičny (probíhá dle rozpisu, kam se
jednotliví zájemci na začátku školního roku zapíší). Situaci by vyřešil samostatný vchod do
tělocvičny, muselo by ale současně být vybudováno veškeré sociální zázemí.
ŘŠ informovala o akci „Ovoce do škol“, která od letošního roku probíhá i na 2. stupni (děti
dostávají ovoce jednou týdně). V souvislosti s tím se ale objevily problémy s ničením
školního majetku v některých třídách (např. znečištěné zdi apod.). Proto byl zamítnut
podobný projekt ,,Mléko do škol“.

V Měříně dne 23. 11. 2017

Zapsala: A. Pařízková

