
Zápis z jednání školské rady konané dne 19. 6. 2017 

Přítomni: Mgr. Keltnerová, pí Kadeřábková, pí Martináková, Ing. Kymla, Ing. Pěkná 

Omluveni: p. Pokorný 

Host:  Mgr. Procházka 

Program: 1. Zahájení, dodatek k ŠVP 

  2. Volby do ŠR 

  3. Návštěva pracovnice KHS 

  4. Rekonstrukce 1. st. 

  5. Info p. ředitele 

  6. Diskuse 

  7. Usnesení, závěr 

ad 1/ - Projednání dodatku k ŠVP – od září 2017 bude plavání na 1. st. povinné (my máme) 

 ad 2/ - Příští rok na jaře proběhnou volby do ŠR (funkční období jsou 3 roky) – zorganizuje  

škola za učitele a rodiče.  

ad3/ - 17. 6. 2017 – proběhla kontrola KHS na 1. st. Připomínky: světlost ve třídách a v ŠD, 

          nevhodnost koberce a záclon ve třídách, věcí na oknech… 

 

ad 4/ - 3. 7. – začne rekonstrukce na 1. st. – výměna oken, oprava fasády 

 Před tím – vystěhují se knihy a regály z knihovny (uloží se ve škole, protože 

nové prostory pro knihovnu nejsou připravené). 

 Brigáda rodičů na likvidaci staré podlahy ve třídě => nová betonová podlaha + 

linoleum, koupí se nový nábytek. 

 

ad5/ - Info p. ředitele: 

 Do ŠJ se koupí nový konvektomat (300 000 Kč – peníze jsou, spořilo se). Vaří 

se 170 obědů, na příští rok se plánuje 190 obědů. Budou vymalovány všechny 

prostory ŠJ. 

 Pískoviště na 1. st. se zpevní (sklad posypového materiálu). 

 Byla podána žádost o grant na doskočiště na 2. st. 

 Vyšel grant na asistenta pedagoga v MŠ na příští rok. 

 Od září – ovoce do škol + 1 mléčný výrobek zdarma pro 1. – 9. roč. 

 Do ŠJ bude potřeba nová kuchařka na půl roku. 

 



ad6/ - Na dotazy odpovídal pan ředitel: 

 Na 1. st. bude od září 5 tříd. 

 V 1. tř. bude 20 žáků + nová TU. 

 Na dobrovolném vstupném na akademii se vybralo 3 701 Kč. 

 Nájem škole platí ZUŠ Zruč, kroužek rybářů.  

 

ad7/ - Příští schůzka bude v září 2016. 

 

Zapsala: Mgr. J. Keltnerová 

  

 


