Zápis ze školské rady dne 08.11.2017
Přítomni:
za obce: Mgr. Marta Husičková, starostka městyse Náměšť na Hané, Mgr. Iva
Psotová, místostarostka obce Drahanovice, Ing. Josef Kurfürst, starosta obce
Loučany
za rodiče: Mgr. Marie Pečivová, Ing. Iveta Botková, Jarmila Vavřínová
za pedagogy: Mgr. Jarmila Pokorná, Mgr. Marie Večeřová, Mgr. Marie Walková
hosté: Mgr. Ladislav Havelka, ředitel školy, Šárka Běhalová zapisovatelka
Program:
1. výroční zpráva
2. školní řád
3. Různé

1. Výroční zpráva k tomuto tématu proběhla diskuze, na otázky odpovídal
řed. školy.
Rada schválila výroční zprávu za školní rok 2016/2017
Hlasování: jednohlasně PRO

2. Školní řád
Starostka doporučuje, aby se v rámci článku 1.3 pravidla … v bodě b
doplnilo o ochraně osobních údajů v návaznosti na GDPR (s platností od
25.5.2018)
Ředitel: proč se schvaluje nový školní řád, článek o tom, že žák může být
vyloučen ze školy. Je povinnost tento článek mít zakomponovaný ve
školním řádu. odstavec 5.1 – příkaz MŠMT, novela školského zákona.
Rada školy schvaluje předložený školní řád

3. Různé
- rada vzala na vědomí informace o připravované přestavbě budovy ZŠ
- pan ředitel – nové webové stránky, nové šablony – doučování ve škole, nový
název – sloučení s MŠ, vzájemná spolupráce, společné projekty, plánujeme, že
budou např. osmáci číst dětem v MŠ,
Nedostatek pracovních sil v jakémkoliv provozu, je to vždy problém najít
záskok, asistent pedagoga je také veliký problém sehnat, bylo nám doporučeno
mít psychologa na jednu hodinu týdně – je těžké na takový úvazek někoho
sehnat
- Starostka – vypadá to opět na otevření dvou prvních tříd, pokusíme se
zajistit projekt a podat žádost o dotaci a udělat další třídu v podkroví
Chtěla bych poděkovat panu řediteli za spolupráci na přípravě projektu.
- M. Pečivová se ptá, jestli by se jednalo i o rekonstrukci na I. stupni. Ano
kdyby se měla dělat další třída, tak by se muselo opravit na půdě. Protože
by se žádalo přes Min. financí, nemusela by se řešit bezbariérovost, která
se u IROP musí řešit. Projektant již řeší projekt.
- Starostka by byla ráda kdyby se škola zúčastnila zpívání koled na náměstí
13.12. 2017, zatím nemáme žádné zprávy jestli obdržíme dotaci na
sportovní hřiště. Pokud nedostaneme, budeme žádat přes kraj o hřiště
na pozemku městyse (za školou).
- Starostka – sborovna (vybavení) není v rámci modernizace ZŠ uznatelný
náklad,
- St. musí se sestavit a schválit rozpočet
- M. Pečivová – jestli by nestálo za to znovu otevřít otázku pozdějšího
začátku vyučování, - starostka – přišli bychom o žáky, kteří dojíždějí
- Místostarostka z Drahanovic – děti mají problém se spojením, na osm by
se opravdu do školy nedostaly.
- M. Pečivová – pro děti je to moc brzo začínat
- Star. Opravdu je to závislé hlavně na spojích,
- Ředitel – dělal se dotazník a nebyl takový zájem rodičů o pozdější
začátek, naopak mají rodiče zájem o co nejdřívější začátek školní družiny,
kdyby mohl, dávají děti do družiny již od 6:00
- Sta. Není tak jednoduché dělat něco se spoji, navazují na to další spoje,

- I. Botková – pokud by se posunul spoj, nestihli by zase děti začátek
vyučování v Olomouci atd.
- M. Pečivová – proč na II. stupni se musí stěhovat z jedné učebny na
druhou- ředitel – kvůli odborným předmětů. Je to kvůli pomůckám, které
jsou k výuce potřeba
- M. Walková – využíváme interaktivní tabule
- M. Pečivová – na I. St. školní zahrada, jak to vypadá s dokončení prací na
zahradě, jak dlouho to ještě potrvá – starostka na to odpovídá – kolik
rodičů se zúčastnilo brigád?, chodí málo rodičů, bude se tam dělat
environmentální učebna, bude se podávat žádost o dotaci, bude se dělat
opěrná zeď, nevím kdy to bude, možná v červnu budeme začínat stavět,
je to hodně o penězích.
- I. Botková – chodí málo lidí a proto je to pomalé
- M.P. jde o otázku bezpečnosti
- Obec se snaží dělat co může, nemáme zaměstnance, kteří by tam mohli
dělat
- Ředitel – myslím, že je dobře, že se začalo

V Náměšti na Hané 08.11.2017
Zapsala: Šárka Běhalová

