Zápis ze schůze školské rady 27.4.2017
Přítomni: p. M. Zimová, p. R. Jarvisová, p. M. Heroldová, p. O. Košútová, p. M. Kachlířová, p. J. Petřina
Hosté: p.ředitel Mgr. M. Ferkl, p.starosta Ing. O. Vich, p. Ing. Pavel
Program:
1. Přivítání
2. p. ředitel informoval ŠR:
 o dotazníkovém šetření SCIO: Mapa školy, výsledky budou známy dle vyhodnocení SCIO
koncem května, p.ředitel bude informovat školskou radu 15.6.2017
 o zápisu do 1.tříd – přijato 37 nových prvňáčků, pochvala k organizaci zápisu ze strany
rodičů
 o kapacitě školy – nyní 129 žáků, kapacita 150 žáků,
- bylo požádáno v rámci projektu MAP o možné navýšení kapacity školy ( na 220 žáků od 1. 9.
2018 o 3 kmenové učebny) – výsledky by měly být známy září – říjen 2017
- podána žádost na navýšení kapacity školní družiny na 150 žáků k 1. 9. 2017 (financování zajistí
zřizovatel školy do konce roku 2017)
 o Operačním programu Zaměstnanost – možnost zřízení dětského klubu v prostorách
sportovní haly, možnost zajištění fin. prostředků na vybavení klubu a mzdových prostředků
po dobu dvou let. Možnost v rámci projektu organizovat příměstské tábory.
 o plánovaných opravách v době letních prázdnin - vytvoření jedné třídy v ŠD, předělání
šatních kójí na skříňky (1 etapa projektu MAP), malování ve staré budově (chodba, učebny),
mytí oken,

3. Různé:
 p. Pavel informoval o zakoupení pozemku Malý Háj (mateřská škola a devítiletá ZŠ)
 p. Vich odpovídal na dotazy:
- jídelna: kapacita pouze 150 žáků - řeší se
- tělocvična – řeší se, možnost dodatečné kolaudace nového prostoru pro klub nad jídelnou
- odvětrávání na toaletách chlapců – řeší se
- zastínění oken ve 2.třídě – řeší se
- odvětrávání kuchyně – řeší se
- kotelna ve škole – řeší se
 diskuze
- výsledky z přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia 3. 5. 2017 (hlásilo se 6 žáků)
- dotaz na sestavení pedagogického sboru na školní rok 2017/2018 (řeší p.ředitel)
- obecné informace o srovnávacích testech Kalibro pro 5.ročník – výsledky nad celostátním
průměrem z matematiky, přírodovědy a anglického jazyka, ostatní jsou průměrné, o konkrétních
výsledcích budou informováni rodiče žáků
- škola bude nadále rozvíjet čtenářskou dovednost, čtení s porozuměním, rozvoj logiky, anglický
jazyk
- sociometrie ve 4.třídě – výsledky u p.uč.třídní Z.Kutové

Zapsala: M.Kachlířová

