Zápis ze schůze Školské rady ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvková organizace
konané dne 24. 5. 2017
Účastníci jednání: Mgr.Vladimír Čuka
Mgr. Vlasta Nováková

(ředitel ZŠ)
(zástupkyně ředitele ZŠ)

Školská rada:
předseda:
Ing.Vilém Koníček
členové:
MUDr. Pavla Hluší
Hana Ošťádalová
Mgr. Lucie Přikrylová
Mgr. Ivana Hegrová
Mgr. Iveta Šutová
Omluveni:
Mgr. Lucie Přikrylová

(zástupce zřizovatele)
(zástupce zřizovatele)
(zástupce rodičů)
(zástupce rodičů)
(zástupce pedag. pracovníků školy)
(zástupce pedag. pracovníků školy)
(zástupce rodičů)

Návrh programu: projednání a schválení materiálů:
1)Přivítání, zahájení a seznámení s programem jednání.
-přednesl předseda školské rady
-hlasovalo 5 členů pro návrh
2)Informace o odměně obce dětem - 400ks celodenní vstupenky do Aqvaparku.
Děti za dobré známky, vyznamenání, chování, prezentaci školy atd. dostanou
celodenní vstupenky do Aqvaparku Olomouc. Ředitel školy s pedagogy vypracoval
návrh kritérií viz.příloha NÁVRH KRITERIÍ ze 24.5.2017
-přednesl předseda školské rady a ředitel školy
3)Informace o stravování žáků ve škole a nutričním doporučení ve stravování.
Ředitel školy informoval radu o nutričním doporučení, které zahrnuje zařazení do
jídelníčku více jídel z luštěnin, zeleniny a ryb.
Priorita i přes veškerou snahu pedagogů by byla přimět děti jíst i polévky, které
nejsou moc oblíbené.
Co s tím? Vařit jen taková jídla a polévky, které dětem chutnají, apelovat na rodiče
aby dětem domluvily, ale dnešní děti nejedí polévky ani doma. Nebo některé
polévky nahradit ovocem? Odměnit děti za snězenou polévku? Pozvat studenty
zabývající se stravováním a udělat prezentační kurz na téma (co dnešním dětem
chutná?)
Škola ročně platí za odvoz zbytků z jídelny až 14000Kč. Krajním nevhodným řešením
je doporučit rodičům, aby sledovaly jídelníček a dětem obědy odhlašovaly.
Zdá se, že přes veškerou snahu kuchařů, toto nevděčné téma nemá zatím řešení a proto
se k němu musíme stále vracet.
-přednesl ředitel školy a školská rada
4)Informace o realizaci vybudování přechodu se značkami a osvětlením pro chodce před
školou.
Zřizovatel školy zadal podklady na zpracování projektové dokumentace k vybudování
přechodu pro chodce před školou se značkami a osvětlením.
-přednesl předseda školské rady

5)Zhodnocení pobytu žáků ve škole v přírodě.
Ubytování žáků ve škole v přírodě mělo výborný ohlas.
Škola byla zaměřena na venkovní pobyt dětí s ve středisku Outdoor Resort Březová,
které nabízelo nepřeberné množství zážitkových a adrenalinových aktivit jako
například:vysokolanový park, free fall,skok do prázdna, lezecké stěny, koně,
lukostřelba, trampolíny, rafty, paintball, noční hry atd.
Byla vyzdvižena výborná práce asistentů s dětmi a celkově výborná kázeň a pohoda
našich dětí.
Ubytování bylo v nově kompletně zrekonstruovaných prostorách areálu. Menší
nevýhodou byla cena 3000Kč na dítě. Školská rada proto žádá do dalších let zvýšit
příspěvek obce pro děti na školu v přírodě z původních 150Kč na dítě na
500Kč.Odměnou dětí jistě bude jejich nadšení a úsměv po návratu domů.
-přednesl předseda školské rady a zástupci pedagogů
6)Zhodnocení akce Den země.
Naše děti se podílely na zlepšování životního prostředí výsadbou stromů a úklidem
okolí školy a FC. Uklízely svědomitě a za celý vyučující den udělaly pořádný kus
práce.
-přednesl ředitel školy a zástupci pedagogů
7)Informace o doplňování hřišť na prázdniny ve sportovním areálu FC a opravě dětského
hřiště u hasičské zbrojnice.
Sportovní areál se postupně doplňuje plánovanými hřišti. Vybudovala se nová lanová
dráha pro děti. O prázdninách bude i nové víceúčelové hřiště.
-přednesl předseda školské rady
8)Ředitelské volno.
Projednat v případě potřeby školy, nebo pracovní akce školy, se zřizovatelem (žádostí
na zřizovatele) o udělení ředitelského volna s tím, že pro rodiče, kteří nemohou
opatrovat děti, by byla zřízena školní družina a zajištěna strava. MŠ by samozřejmě
byla v provozu.
Školská rada s pedagogy žádá udělení volna na pátek 29.9.2017
-přednesl ředitel školy, zástupci pedagogů a školská rada
9)Příměstský tábor.
Nyní je již obsazen pro velký zájem, výlohy spojené s jeho provozem pro další
ročníky navrhujeme zahrnout do rozpočtu obce.
-přednesl ředitel školy a zástupci pedagogů
10)Projednání možnosti fotografování dětí .
Zástupkyně ředitele informovala radu o fotografování v třídním prostředí, kde již
skupinové postavy dětí nezaniknou ve venkovním prostředí. O pořízení individuálních
fotografií zatím neuvažovali.
-přednesli zástupci pedagogů
11)Šatny v přízemí, dlažba, skříňky, zámky.
Ideální řešení by bylo šatny s chodbou, stropem, skříňky, vybudovat o hlavních
prázdninách tohoto roku. Každá skříňka by měla mít duplicitní klíč, nebo jiné řešení
odemčení.
-přednesl ředitel školy a zástupci pedagogů

12)Zájmové kroužky.
Převážná část kroužků je podporována obcí a to jsou ty kroužky, které vyučují
pedagogové naší školy. Kroužky pro příští rok se v podstatě nemění.
Kroužky, které vyučují externí učitelé, nejsou podporovány obcí a ty si rodiče hradí
sami. Za využívání prostorů školy pro kroužky (tělocvična, dílny, školní dvůr) atd. děti
samozřejmě nic neplatí.
-přednesl ředitel školy a zástupci pedagogů
13)Různé.
13.1)Pozvání.
Zástupci pedagogů školy společně se SRPŠ zvou rodiče a přátele školy na tradiční
hodovou zábavu na pátek 3.11.2017ve 20hod. Další akce na stránkách školy.
13.2)Prezentační kurzy.
Prezentační kurz dentální hygieny měl výborný ohlas jak u žáků, tak i u pedagogů.
Vedení školy proto znovu prostřednictvím předsedy ŠR oslovilo studentku
Veroniku Koníčkovou pro termín na školní rok 2017/2018.
13.3)Diskuse.
Škola podporuje své absolventy v poskytnutí učební praxe, je zprovozněn venkovní
altánek pro studium, druhým cizím jazykem bude němčina, bude nová nástěnka cti.

14)Závěr.
Předseda poděkoval hostům a členům školské rady za účast na zasedání ŠR a
ukončil jednání.

Zapsal: Koníček Vilém

V Hněvotíně 6.6.2017

