
Zápis ze zasedání Rady školy – 8.2.2017 

 

Přítomni: M. Sikyta, D. Tripes,  M. Novotná, K. Skála, J. Žemličková,  

H. Šindelířová, P.Matoušková, Z.Řehoutová 

 

Zahájení p. M. Sikytou ( zdůvodnění konání zasedání – zjištění problémů a 

potřeb na 1.stupni ZŠ ) 

Diskutovaná témata: 

1. 1.Stupeň, zástupce p. uč. P. Matoušková; případné problémy týkající se 

výuky, vyučujících a chování žáků řeší škola obvyklými postupy a rodič by 

se v případě potřeby měl ihned obrátit na třídní učitelku a ředitele školy, 

kteří tyto možné problémy řeší, Rada školy by se měla zabývat spíše 

dalšími potřebami školy a případně spornými situacemi, které se 

obvyklými postupy vyřešit nepodařilo. P. učitelka připomněla problémy 

s četností pedagogických dozorů a stále se zvyšujícím vytížením učitelů 

mimo vlastní vyučování, nedostatek učeben pro odpolední aktivity, třída, 

kde by žáci pod dohledem čekali na autobus nebo odpolední vyučování, 

nedostatečné vybavení ( zastaralý a nevyhovující nábytek, úložné 

prostory, židle…) 

 

2. ŘŠ – vysoká finanční náročnost na pořízení interaktivních tabulí, nutná 

oprava oken – zástupci obecního úřadu přislíbili zajištění opravy 

v průběhu jarních prázdnin  6.3. – 10.3. 2017  vzhledem k havarijnímu 

stavu a nebezpečí úrazu při manipulaci s okny, vybavení tělocvičny a 

oprava podlahové krytiny – již v jednání,  přislíbeno dokončení nejpozději 

do konce letních prázdnin 2017, WC, umývárny – opět konstatován 

nevyhovující stav a nutnost opravy, žádost o zvážení zajištění pracovní 

síly k dohledu nad budovou školy v odpoledních hodinách, kdy je 

vzhledem k probíhajícím kroužkům a působení ZUŠ Trhové Sviny možný 

vstup  jakékoli osoby do budovy školy, - dáno ke zvážení, konstatována 

nedostačující úroveň kamerového systému, který nemůže toto zajistit, 

opětovné upozornění na možnost zvážení vypracování výhledové studie 



na využití půdních prostor k vybudování odborných učeben, informace o 

zdárně probíhajícím lyžařském výcviku. 

 

3. Zástupci Obecního úřadu Besednice – havarijní stav oken bude vyřešen 

v průběhu jarních prázdnin ( 6.3. – 10.3.2017), p. M. Sikyta – žádost           

o poskytnutí seznamu materiálních potřeb školy, s jejichž finančním 

zajištěním by mohl obecní úřad pomoci, špatná a zastaralá úroveň WC a 

umýváren na obecních zasedáních řešena již několikrát neúspěšně, 

návrhy zatím nebyly vyslyšeny, ředitel školy by se měl alespoň 1krát 

ročně zúčastnit veřejného zasedání zastupitelstva Besednice, aby 

informoval o situaci a potřebách školy, návrh na možnost zveřejnění 

internetových adres vyučujících na stránkách školy zamítnut vzhledem 

k tomu, že jde o adresy soukromé, rodiče se mohou obracet přímo na 

stránky školy, mají tel. spojení na třídní učitele, v ŽK žáků je většinou 

uveden e-mail třídního učitele, oprava podlahové krytiny v tělocvičně 

bude dokončena nejpozději do začátku příštího školního roku 2017/2018, 

připomenutí možnosti zřízení odborných učeben v budově bývalé MŠ, 

konstatována žádost starosty Soběnova o spádovost k naší ZŠ 

v souvislosti s termínem příštího zápisu do ZŠ a MŠ. 

 

4. Zástupci rodičů – požadavek na zjištění možného zájmu příštích žáků 

sedmých tříd o lyžařský výcvik s týdenním pobytem v některém našem 

nebo zahraničním středisku. 

 

Závěr: 

Poděkování p. M.Sikyty za účast na zasedání, další termín navrhován na konec 

května nebo začátek června 2017. 

 

 

 

 

 

 



 


