
Pořadové číslo 1/2020        14. 1. 2020 

Zápis ze zasedání Školské rady a výboru Spolku rodičů 

Přítomni:  Petr Štědroňský, Ing. Jiří Křivánek, Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Hana Neumanová,  
 Hosté:     Mgr. Ivo Zálešák  

Omluveni: Ing. Světlana Nováková, Mgr. Hana Freibergová 

 
Projednávané záležitosti:  

• projekt Kapodak – představní projektu žákyněmi a paní učitelkou, představeny návrhy: parkour 
hřiště, úprava okolí školy – lavičky, vysazení stromů, odpadkové koše, malba na chodník, ovocný 
park 

•  informace o hospodaření školy 

• pokračování v evaluaci, Kalibro 

• v dubnu proběhne anketa pro rodiče 

• pozvání na ples, odsouhlaseny 3 ceny do tomboly ze SR 

• proběhly 2 návštěvy rodičů ve školní jídelně na kontrolu stravy, je zapotřebí pokračovat v 
kontrolách 

• informace o podávání léků žákům – sepsaní smlouvy s rodiči žáků, užívajících léky, s rozpisem 
dávkování léků, poučení ostatních vyučujících 

• výsledky testování ČSI (environmentální výchova) 

• zahraniční spolupráce, končí projekt Erasmus, výjezd žáků 

• pololetní vysvědčení – pouze výpis z vysvědčení 

• zápis žáků do 1. tříd proběhne 3. a 4. 4. 2020 

• absolventské práce 

• workshopy – zájemci z řad rodičů budou prezentovat svoji práci žákům 16. 4. 2020 

• informace ředitele školy o fotografování z mobilu – oznámeno rodičům, nebezpečí šíření 
pornografie 

• poučení před Vánocemi o nebezpečí cizích lidí, lákajících děti do auta 

• příměstské tábory – přihlášky během ledna 

• ředitelské volno 

• beseda pro rodiče žáků 1. tříd – ze strany rodičů je nízký zájem 

• webové stránky tříd – splněny požadavky MV 

• výsledky měření radonu na škole –  výzkum prováděla posluchačka PF, radon v normě 

• rodilý mluvčí – chodí do tříd s vyučujícím, podpora od obce 



• bude se vytvářet nová koncepce školy 

• testování šikovných dětí 

• ředitelské volno 29. a 30.6.2020 

Diskuse 

• Vhodnost návštěvy preventivního filmu V pasti. 

 
Příští termín školské rady 9.6.2020 spolu s hovorovými hodinami. 

  
Zapsala Hana Neumanová 

 
 
 


