Schůzka školské rady konaná dne 22. 6. 2017
Přítomni: I. Hlávková, L. Hlaváčová, K. Kocanda, K. Pacal, L. Kühtreiberová,
A. Pařízková
Omluveni: I. Rohovský
Program: 1. Výroční zpráva za šk. rok 2016/17
2. Inspekční zpráva
3. Získávání finančních prostředků z grantů
4. Dokončení rekonstrukce pavilonu 2. stupně
5. Různé
ad1) Členové školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou školy za školní rok 2016/17.
ad2) Členům ŠR byla předložena inspekční zpráva ČŠI. Inspekce proběhla ve dnech 15. 3. 20. 3. 2017 a neshledala žádné závažné problémy, škola byla hodnocena velmi pozitivně.
Výtka ohledně vyzvedávání dětí z družiny (respektive pouštění rodičů do školy) bude řešena
v rámci rekonstrukce pavilonu 1. stupně-plánuje se instalace videotelefonů.
ad3) Ředitelka školy informovala přítomné, že v letošním školním roce byly podány 2
granty. První - na vybavení školní kuchyně-jsme nezískali. Úspěšný byl grant na jazykový
pobyt pro dva učitele ERASMUS PLUS, pobyt v Anglii proběhne během příštích letních
prázdnin.
ad4) Ředitelka školy informovala o proběhlé rekonstrukci pavilonu 2. stupně, která
probíhala od ledna 2017. Byla rekonstruována elektroinstalace, ve třídách zhotoveny nové
podlahy, omítky, řešeno odhlučnění tříd (podhledy), dány nové parapety. Většinu nákladů
(cca 5 milionů) hradila obec, podlahy byly uhrazeny z rozpočtu školy (cca 400 000 Kč).
Od ledna 2018 je plánována rekonstrukce pavilonu 1. stupně.
ad5) Členům ŠR byla předložena kronika, čímž byli informováni o různých akcích, které škola
pořádá pro žáky a rodiče.
V plánu je projekt na rekonstrukci kuchyně, záleží na získání finančních prostředků.
21. 6. 2017 proběhl Den otevřených dveří.
Pan Kocanda se zajímal, jak byl vyřešen problém s odpady ze školní kuchyně.
ŘŠ informovala o proběhlé pedagogické radě. V příštím školním roce nastoupí 34 prvňáčků.
Od školního roku 2018/19 bude nutno rozdělit dvě současné čtvrté třídy do tří tříd.
V souvislosti s tím bude třeba přijmout jednoho učitele.

V Měříně 22. 6. 2017

Zapsala: A. Pařízková

