Školská rada 21. 10. 2019
Přítomni: M. Juřena, O. Dokoupil, H, Pavlíčková, T. Kuchařová, K Martinčíková
J. Pavlásková, host – J Matulová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Seznámení s programem
Návrh a volba zapisovatele
Projednání výroční zprávy o činnosti školy šk. R. + výsledky hospodaření
Schválení
Různé
Návrh usnesení
Schválení usnesení
Závěr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Přivítání přítomných

2. Seznámení s programem schůze, schválení programu

3. Volba zapisovatele - zapisovatelem schůze byla určena pí Pavlíčková

4. Projednání výroční zprávy
Členové rady byli se zprávou seznámeni, p. Dokoupil se vyjádřil k obsahu zprávy – změny
počtu žáků, nové vybavení budovy, podlahy ve třídách, nová okna na chodbě,
V MŠ nová klimatizace - je potřeba používat rozumně
Náplní zprávy jsou i úspěchy našich žáků
Hospodaření školy proběhlo bez problémů, obec přispívá na pedagogy
Ke zprávě neměl nikdo připomínky, škola se rozvíjí, spolupracuje s obcí i muzeem, úkol do
budoucna – zabývat se zlepšováním zručnosti dětí

5. Zpráva byla jednomyslně schválena

6. Přivítání paní ředitelky – podala doplňující informace ke zprávě –
- o úspěších žáků v různých soutěžích, o akcích, pořádaných pro okolní školy – např. turnaj
v přehazované, programy pro obec
- o úspěšných přijímacích zkouškách žáků 5.roč na gymnázium,
- o výhledu do budoucna – nejistota v počtu žáků – budoucích prvňáčků by mohlo být 9 –
v této věci je potřeba víc spolupracovat s okolními obcemi – už teď zveme na akce děti z MŠ
v Buku. Bude den otevřených dveří, zajistíme pozvánky k zápisu pro děti z okolních obcí,
problém – nejsou spádové obce, nejde dohledat budoucí prvňáčky – p. Dokoupil slíbil pomoc
při domluvě s okolními obcemi
- o plánovaných akcích opravy budovy – utěsnění oken, nové žaluzie, výměna střechy nad
MŠ, oprava sociálního zařízení v tělocvičně
- plány do budoucna v oblasti EWWO – vybudovat záhonky u hřiště, revitalizace dvora,
vybudovat venkovní učebnu na dvoře, obnovit počítačovou techniku v učebně – je možné
požádat dotace v Masce – zjistit
- spolupráce s Maskou – účastníme se akcí – např. preventivní program, semináře,
nabídneme naše prostory
-další info o aktivitách ve škole – šablony 2. práci asistentů, kroužky ve škole, plavání žáků
plánované akce – návštěva Sluňákova, programů v Pevnosti poznání, ve Vítkovicích atd.
- kronika školy je vlastně výroční zpráva – doplnit fotografiemi tříd – vytvářet album

Usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednána a přijata výroční zpráva
Schválena výroční zpráva
Přijaty informace pí ředitelky o chodu školy
Rozvoj spolupráce s obcemi, cílem je přilákat děti
Usnesení schváleno

zapsala Hana Pavlíčková

