Zápis schůzky školské rady ze dne 15.11.2017
Přítomni za ŠR: Marie Čechová, Ing. Jan Kubín, Ing. Alena Stránská, Mgr. Dana Nováková,
Jana Kázmerová
za ZŠ: Mgr. Zdeněk Vinklář
Omluveni: Soňa Václavíková

Body programu:
1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2016/2017. Bez připomínek.
Pan ředitel doplnil zprávu o dalších dvou úspěších naší školy, a to v celostátní německé
soutěži “Mein gesundes Frühstück“ organizované vydavatelstvím Fraus, kde naše škola
obsadila báječné deváté místo z celkově 70 účastnících se škol. Druhým úspěchem je
čestná cena Šárky Holubcové ve výtvarné soutěži “Krkonoše očima dětí“.
2. I letos byla před prvními plánovanými rodičovskými schůzkami k dispozici školská rada
pro rodiče, kteří měli potřebu o čemkoli s ní promluvit. Hlavním tématem bylo
podepisování žákovských knížek podle rozpisu na jejich zadní straně. Toto téma se
probralo jak s jednotlivými učiteli během třídních schůzek, tak i následně na schůzce
školské rady. Učitelé sice kontrolují podpisy, ale pokud ŽK podepsaná není, tak jen
upozorní děti, aby daly rodičům ŽK ke kontrole. Nedávají za to poznámky. Naopak se
často stává, že děti samy upozorňují učitele, že už se blíží datum podepisování. Tímto se i
děti učí zodpovědnosti a pečlivé přípravě pomůcek do školy. Zároveň je takto motivován
každý rodič, aby získával průběžný přehled o tom, jak si jeho dítě vede ve škole.
3. V plánu je další vybavování tříd novými tabulemi tam, kde jsou nevyhovující.
4. Někteří rodiče projevili zájem o prodloužení družiny do 15:30 hodin. Pan ředitel připraví
rozpočet na případné navýšení nákladů na provoz družiny. Ten je potřeba předat obci ke
schválení, protože by rozšířený provoz družiny musel být dotován obcí. Také se provede
další průzkum mezi rodiči, kolik žáků by toto prodloužení využilo.
5. Diskuse ohledně četnosti známek v I. čtvrtletí – je to téměř standardní postup na začátku
školního roku, kdy se část čtvrtletí věnuje opakování a rozjezd je pomalejší. Více testů,
zkoušení by mohlo zbytečně demotivovat žáky a navodit stresující atmosféru mezi dětmi.
Dosavadní systém testování znalostí žáků je dostačující.
6. Byl oznámen pozitivní výsledek dotačního řízení na renovaci velkého hřiště. I škola tak
bude moci využívat tartanovou dráhu a nové doskočiště.
7. Škola uvítá tipy na případné sponzory i samotné ceny pro vítěze probíhající soutěže BodyMaster.
8. Ještě se čeká na výsledek dotace z grantů Evropské Unie na nové učebny.
Zápis vypracovala: Čechová Marie

