
 

 Zápis ze zasedání Rady školy konané dne 7. 6. 2017 
  
Přítomni: P. Matoušková, M. Novotná, Z. Řehoutová, M. Sikyta, H. Šindelířová, J. Žemličková  
Hosté: ředitel ZŠ pan K. Skála  
 
Zahájení a seznámení s programem  
 
Aktuality  
- od 2. 6. 2017 se dělá nová podlaha a obložení stěn v tělocvičně  
- v kinosále se objevila dřevomorka, je nutná oprava  
- rozšíření šaten se přesouvá na školní rok 2017/ 2018  
- v plánu je budování dílen a kuchyňky pro žáky – čeká se na povolení na rekonstrukci 
„Společenského domu“ / v objektu staré školky/- podzim 2017 / dle dotací/  
- 9. – 11. 5. 2017 navštívila školu Česká školní inspekce, nebyly nalezeny závažné nedostatky, 
doporučení od ČŠI – ohraničení školního pozemku  
- v květnu proběhlo testování 9. třídy – výsledek: mírně nadprůměrné znalosti  
 
Diskutovaná témata  
-vázne komunikace škola/ředitel, učitelé/ - zástupci zřizovatel v RŠ /p.Sikyta, pí. Novotná/ 

- doplnit vyhodnocení lyžařského výcviku 2017 /zpravodaj obce, pracovní, veřejné   
zastupitelstvo/,  návrh a požadavky na rok 2018.  

- zakončení školního roku není možné uskutečnit v kinosále, hledá se náhradní řešení  

- škole chybí doskočiště a běžecká dráha, obec má v plánu vybudovat sportoviště  

- návrh na zařízení skladu na sportovní věci pro veřejnost  

- návrh na pořízení pomůcek a nábytku doporučených učiteli  - pro zřizovatele 

- v současné době není možné z organizačních důvodů zajištění provozu v MŠ  
o prázdninách  
- plavecký výcvik je povinný (každý žák by měl absolvovat 40 hodin plaveckého kurzu)  

- prospěch a chování žáků  

- zabezpečení otevírání oken bude řešeno tak, aby nedošlo ke zranění. Vyřešit začátkem 
prázdnin, dořeší školník.  

- návrh na zajištění preventivního programu pro žáky s policií ČR /drogy, kouření , alkohol, ničení 
cizího majetku, aj./  

- Třídní schůzky – podat informace rodičům o nevhodném chování dětí v prostorách školy a 
mimo školu - poškozování majetku občanů a obce, kouření, drogy, aj. 

- pověření pí. Tampírové /škola/ předávat písemné příspěvky, fota a informace týkající se školy, 
pí. Brunové /obec/ . – budou publikované v obecním zpravodaji 

- červen – výlety tříd – využití příspěvku na žáka od městyse – písemné vyhodnocení v září 2017 

- Žádost školy – opakovaně vyhlašovat obecním rozhlasem – nebezpečné volné pobíhání psů, 
venčení psů v prostorách hřiště a okolí, úklid výkalů, tabulky se zákazem vstupu psů na pozemky 
školy. 

- škola – dluh 70 000,0 Kč -Energie pod kontrolou/ již neexistuje/, změna dodavatele elektrické 
energie- E.ON/ - dořešit se zřizovatelem, právníkem. 

- škola bude žádat o navýšení rozpočtu     /  pořízení další interaktivní tabule /  

 



- učitelé na 1. stupni ve školním roce 2017/2018 :  
 
1. třída paní učitelka Lenka Volfová  
2. třída paní učitelka Lenka Menšíková  
3. třída paní učitelka Petra Matoušková  
4. třída paní učitelka Irena Hubená  
5. třída paní učitelka Ilona Ptáčková  
 
V besednici dne 7.6. 2017 


