Zápis z jednání školské rady 14. 11. 2016
Přítomni:
p. Střelec, p.Švajdová, p. Boháčková, p. Lekovski, p. Černá, p. Kubernatová, p. Kosová, p. Tomečková, p. Řepa
Omluveni:
p. Heřmánková
1. Schválení Výroční zprávy 2015-2016, Výroční zprávy z hospodaření, Školního řádu.
Diskuze k materiálům (personální obsazení, prospěch, absolventské práce, počty žáků).
Výroční zpráva 2015/2016 - schválena - 8 hlasy z osmi.
Výroční zpráva z hospodaření - schválena - 8 hlasy z osmi.
Školní řád - schválen - 8 hlasy z osmi.
2. First lego liga
Možnost zapojit žáky s výbornými absolventskými projekty do mezinárodní soutěže. Škola zvažuje nákup
programovatelných robotických stavebnic pro rozšíření IT výuky.
3. Interaktivní stoly.
Student, který dělal rešerši v Dyjské, data zpracovává a od ledna začne pracovat na konkrétním řešení. Další
student nakóduje aplikaci. Pokud výstup bude úspěšný, budou se měřit výsledky v hodinách matematiky s
použitím aplikace a bez ní. Projekt navázal spolupráci na mezinárodní úrovni s Georgetown University ve
Washingtonu.
4. Školní jídelna
Děti dlouho čekají ve frontě na oběd. Je jedno výdejní místo, dvě výdejní okénka. Doba čekání nepřesahuje 15
minut. V létě 2017, v rámci rekonstrukce jídelny, se bude rozšiřovat o 2. výdejní místo a čeká se na budovu v
Jizerské, která by za dva roky měla mít svou jídelnu.
5. Výměna šatních skříněk v šatnách
Starší skříňky nevyhovují (malé, často poruchové, plech bez výztuh). Řešením hromadná výměna ve vhodnou
chvíli.
6. Školní byt
Mohl by být motivací pro uchazeče o místo učitele na naší ZŠ. Diskuze o možnosti volných bytů. Byty by musely
být školní, aby s nimi p. ředitel mohl v danou chvíli disponovat. Slibovat obecní byty je nejisté – dlouhý proces od
schválení po předání klíčů. Zástupci zřizovatelů a členů bytové komise zjistí, co se v tomto ohledu dá udělat.
7. Školní zahrada.
Myšlenka založit v rámci naší ZŠ školní zahradu. V areálu školy není vzhledem k plánovaným přístavbám prostor.
Pokud by byl vhodný pozemek někde poblíž, je tato myšlenka k uvážení. ŠVP by musel být v tom případě
rozšířen o Pěstitelské práce.
8. Běžící projekty školy.
Výměna LED světel hotová. Předpokládané otevření budovy v Jizerské je v září 2018. Důvody jsou
administrativní – opětovné dotazy uchazečů ve výběrovém řízení a nemožnost uzavřít ho. Na etapu 2 je hotový
projekt. V létě proběhne rekonstrukce jídelny. Do konce roku budou v rámci úsporných opatření nainstalovány
výkonné termohlavice na topení.
Zapsala: Soňa Černá

