Zápis ze 14. Školské rady v Chotěšově – společná schůzka se zástupci
jednotlivých tříd, 29. 3. 2016
1. Přivítání zástupců jednotlivých tříd.
2. Informace o výsledcích plnění úkolů jednání rady z 5. 11. 2015:
- na základě ankety zjištěn nezájem rodičů o školní snídaně (zájem projevilo 5
rodičů)
- k 29. 3. neměli rodiče žádné připomínky, dotazy ani náměty k projednání na
školské radě
3. Vyslechnuta poznámka p. Blahúta o neúčasti rodičů na TA v V.B a nespolupráci rodičů
se školou
4. P. Höflerová (II.B) předala informaci o nedostatečné informovanosti rodičů související
se změnou vyučující. Paní Höflerové byly předány informace o způsobech
komunikace s vyučujícími a o možnostech konzultací s vyučujícími, kterých bohužel ve
třídě využito nebylo. Informace budou rodičům ze II.B předány na TA 13. 4. 2016.
5. Předání informací p. ředitele o nadcházejících změnách ve škole:
- přístavba dvou tříd, zákaz vstupu na staveniště
- zavedení automatu na mléčné výrobky a ovoce, případné dotazy rodičů budou
zodpovězeny na TA – 13. 4., zástupcem firmy
- plánované zrušení školního bufetu
- oprava školní pergoly, využití pro venkovní výuku
- výstavba nové kapličky el. proudu (21 000 Kč) pro využití hřiště, návrh na finanční
účast OÚ, p. Rydz přislíbil jednání s OÚ
6. P. Rydzem přislíbena spoluúčast OÚ při opravě laviček a prolézaček v prostoru školy.
7. Návrh na zavedení mailu pro školskou radu – zajistí J. Štrejlová
8. Diskuse o klesající tendenci prestiže učitelů v ČR a inkluzích
9. Úkoly školské rady:
- zajistit společný mail
- zkonzultovat finanční spoluúčast OÚ na výstavbě kapličky pro školní hřiště
- spolupráce OÚ při opravě laviček a prolézaček v prostorách školy
Další plánované setkání školské rady – dle potřeby a shromážděných informací pro další
činnost.
Setkání se zúčastnili:
Školská rada: Daniel Rydz, Milena Brabcová, Jaroslava Štrejlová
Zástupci tříd: Alena Sotáková, Martina Höflerová, Miluše Růžičková, Marcela Beránková, p.
Blahút, Drahuše Bažantová
Přítomen: Mgr. František Halada, ředitel školy

Zapsala: Mgr. Jaroslava Štrejlová, 29. 3. 2016 v Chotěšově

