Zápis z 1. schůze Školské rady
Datum konání: 19. 3. 2015
Přítomni: Radek Škarka, Ludmila Chaloupková, Lucie Vavřínová, Michal Kokula,
Jiří Preclík, Radek Mačát, Ondřej Filip
Nepřítomni: 0
Omluveni: 0
Program:
1. Úvod, seznámení a představení členů
2. Obecná funkce a náplň schůzek školské rady (ŠR), četnost schůzek, organizace
3. Volba předsedy ŠR
- jednohlasně zvolen p. Filip
4. Rekapitulace úspěšně dokončených prací z minulého roku (dopravní situace
u I. stupně, chodník k jídelně, parkovací systém u I. stupně, renovace školy)
5. Informace z loňské Výroční zprávy a Koncepce rozvoje školy
- zavádění prvků alternativní výuky jako zpestření výuky
- ICT technologie do školy (interaktivní tabule, SMART Response, SMART Table)
- Výzva 51 (tablety do škol)
6. Stavební úpravy v areálu Štěpnice
- zateplení, výměna oken, výměna elektroinstalace v družině
- realizace od 9. 3. do 9. 9. 2015
- od poloviny dubna nebude fungovat tělocvična
- podá se žádost na zřizovatele školy o zkrácení školního roku z důvodů renovace
- informace o plánech s nájemními byty a provozem sklenářství v areálu
7. Další investice
- loni: záchody na I. i II. stupni
- letos v plánu: rekonstrukce Štěpnice (viz. bod 6.), záchody II. stupně pánské
na „nové budově“, interiér vchodu Štěpnice a jeho zabezpečení, zjednodušení
klíčů na I. stupni
- příští rok: plán na šatny II. stupně, hřiště I. stupně
8. Rozpočet
- vše v pořádku (zdroje: zřizovatel, kraj)
- jiné zdroje: Výzva 51, městské projekty, projekty EU
9. Kulturní a sportovní akce
- velké akce omezeny kvůli rekonstrukci I. stupně
- tradiční akce zůstávají (např. Město v pohybu, Běh Václava Čevony, apod.)
10. SRPŠ - shrnutí funkcí a rozdělování peněz (např. na LVVZ, exkurze, soutěže,
učebnice, atd.)
11. Školní jídelna
- je samostatný subjekt
12. Nové logo školy a publikační materiály
13. Diskuze
- placení školní družiny (návrh na zvednutí poplatku na 200,- Kč/měsíc)
- dojíždění žáků a úprava spojů
- omezit propojení školy a komerčních akcí
- plavání dětí I. stupně (návrh na změnu vracení platby, pokud je dítě nemocné)
14. Závěr
Zapsala: Lucie Vavřínová

