Zápis ze schůze Školské rady ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvková organizace
konané dne 25. 10. 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:
Hana Ošťádalová

(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)Projednání, schválení a odhlasování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
2016/2017
Školná rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy.
-přednesl ředitel školy a předseda školské rady
-hlasovalo 5 členů pro schválení
3)Projednání, schválení a odhlasování školního řádu pro školní rok 2016/2017
s dopracovanými body 4.2 a 8
bod. 4.2 pravidla pro ukládání osobních věcí - šatní skříňky
bod. 8 výchovná opatření - udělování výchovných opatření za časté zapomínání.
-přednesl ředitel školy a předseda školské rady
-hlasovalo 5 členů pro návrh
4)Praktické využití odměny obce dětem - 400ks celodenní vstupenky do Aqvaparku.
Děti za dobré známky, vyznamenání, chování, prezentaci školy atd. dostaly
celodenní vstupenky do Aqvaparku Olomouc. Ředitel školy s pedagogy vypracoval
návrh kritérií viz. příloha NÁVRH KRITERIÍ z 24.5.2017
Z praktického hlediska se ale ukázalo, že některé děti nejsou schopny s rodiči
vypotřebovat už i druhou a třetí vstupenku.
Navrhujeme zakoupit počet vstupenek do 170 kusů a zbytek do 400 kusů zakoupit
dárkové poukazy do sportovních obchodních prodejen, knihkupectví, drogerií, oděvů
zábavných parků atd.
Děti si za patřičný obnos (300kč) pořídí věci, které momentálně pro daný
sport potřebují.
Ředitel školy s pedagogy vytipují a vypracují kritéria a seznam známých
dostupných nákupních středisek.
-přednesli členové školské rady, ředitel a zástupkyně školy

5)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.
Realizace přechodu proběhne v roce 2018
-přednesl předseda školské rady
6)Informace o doplňování hřišť na prázdniny ve sportovním areálu FC.
Sportovní areál se postupně doplňuje plánovanými hřišti. V příštím roce 2018 bude
areál zcela hotov.
-přednesl předseda školské rady

7)Různé.
7.1)Parkování aut rodičů před školou.
Pedagogové školy a rodiče upozorňují na obtížné a nepřehledné přecházení cesty do
školy způsobené i krátkodobým stáním aut rodičů před vchodem při ranním příchodu a
při odchodu po vyučování.
Situaci snad pomůže vzniklý plánovaný přechod pro chodce.
Prosíme zastupitele obce o spolupráci jak nejlépe řešit vzniklou situaci.
-přednesli členové školské rady, ředitel a zástupkyně školy
7.2)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.
7.3)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 2018/2019.
7.4)Diskuse.
Škola podporuje své absolventy v poskytnutí učební praxe.
8)Závěr.
Předseda poděkoval hostům a členům školské rady za účast na zasedání ŠR a
ukončil jednání.

Zapsal: Koníček Vilém

V Hněvotíně 30.10.2017

