
Zápis ze zasedání Rady školy konané dne 1. 6. 2016 

 

Přítomni: P. Matoušková, M. Novotná, Z. Řehoutová, M. Sikyta, H. Šindelířová, J. Žemličková 

Za vedení školy: K. Skála 

 

Zahájení a přivítání 

Diskutovaná témata: 

-  je plánovaný každoroční příspěvek od obce pro žáky školy ve výši 500 Kč 

-  možnost získání příspěvku od obce na předem plánované akce 

-  návrh na konání lyžařského kurzu jednou za dva roky 

-  doporučení omezit přístup na školní hřiště, protože na něj vjíždí auta 

-  obědy je možné odhlašovat telefonicky i zasláním SMS na číslo 778 015 831, 

odhlášení e-mailem: jidelna@zsbesednice.cz 

-  návrh na vybírání příspěvků od žáků na pořizování kopií, na výrobky v hodinách  

 Vv a Pč 

-  na stránky školy mohou rodiče zasílat své příspěvky do odkazu FÓRUM 

-  návrh na vytvoření dotazníků 

1.) dotazník zjišťující zájem o prodloužení pracovní doby ŠD 

2.) dotazník zjišťující zájem o sportovní kroužky 

     -       informace o kroužcích v roce  

 

Informace ředitele školy 

- seznámení s výsledky testování žáků třetí a páté třídy 

- změny v učitelském sboru 

- od května pomáhá s finančními záležitostmi školy účetní 

- v současné době vybavujeme tělocvičnu novým zařízením (žíněnky, hrazda) 

- probíhají úpravy multifunkčního hřiště 

- dokončujeme práce na školní zahradě 

- informace o funkčnosti bezpečnostního kamerového systému 

- vestibul školy je vybaven novými skříněmi s knihami 

- dle finančních možností plánuje vedení školy do konce kalendářní roku instalovat 

interaktivní tabuli na 2. stupeň ZŠ 

- reakce rodičů na školu v přírodě jsou pozitivní 

- od září je plánované zdražení obědů o 2Kč 

- škola se zapojí do projektu OP VVV výstavba, renovace a vybavení specializovaných 

učeben, profesní podpora pedagogů a pedagogických pracovníků 

 

 



 

Závěr:  

Upozornit před příštím testováním rodiče, aby seznámili děti se závažností testů, aby 

nedocházelo ke zkreslování výsledků kvůli nezájmu. 

Další termín zasedání Rady školy se bude konat dle domluvy v září 2016. 


