Zápis ze zasedaní školské rady dne 10.11.2021
Zúčastnění:
Ing. Jana Kubíčková Berková
Bc. et. Bc. Dominika Bednářová
Ing. Jiří Malý
Jitka Faltusová
Mgr. Pavla Motyčková
Mgr. Petra Bednaříková
Mgr. Nikola Goňová
Mgr. Tereza Šafářová
Host: Mgr. Alena Boháčová
Zapisovatel Markéta Faltusová
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)

Schválení zápisu
Schválení programu
Doplňovací volby do ŠR
Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021
Výroční zpráva o hospodaření školy 2020/2021
Směrnice o přestupu žáků 2.stupeň
Návrh rozpočtu na rok 2022
Různé
Projekty
Rozsvěcení vánočního stromu 3.12.2021
Schválení zápisu ze zasedání školské rady 19.5.2021.

Pro 9 Proti 0 Zdržel se hlasování 0
2)

Schválení programu

Pro 9 Proti 0 Zdržel se hlasování 0
3)

Doplňovací volby do školské rady

Dne 13.9.2021 proběhlo výběrové řízení pro nové členy školské rady. Novými členkami se
staly Mgr. Tereza Šafářová a Mgr. Nikola Goňová.
4)

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021.

Výroční zpráva byla doplněna o informace týkající se mateřské školy -viz. Příloha.
Pro 9 Proti 0 Zdržel se hlasování 0

5)

Schválení výroční zprávy o hospodaření školy 2020/2021.

Pro 9 Proti 0 Zdržel se hlasování 0
6)

Směrnice o přestupu žáků na 2. stupeň.

V dokumentu byla provedena změna, týkající se návaznosti směrnice „O přestupu žáků na 2.
stupeň“ MŠ a ZŠ Josefa Luxe v Nekoři na směrnicí ZŠ v Letohradě – viz. Příloha.
7)

Návrh rozpočtu

Odloženo na další jednání. Bude projednáno zároveň se zprávou ČŠI
8)

Různé

Projekty
Ředitelka základní školy seznámila členy školské rady s projekty, které by chtěly společnými
silami zrealizovat. Nadále je informovala o nadcházející vánoční akci – Rozsvěcení vánočního
stromku.








Projektový záměr zahrady ZŠ a jeho pokračování v budování přírodní zahrady.
Nově navržený projekt projektantem MgA. Patrikem Zamazalem obohatí zahradu o
dřevěný ateliér, plot, zídku a tím zlepší využitelnost zahrady. Uskutečnění projektu
je plánované na rok 2022. Hrazen bude z dotace a částečně zřizovatelem.
Výměna sociálního zařízení a podlahových krytin na chodbách základní školy.
Přestavba je plánována na letní prázdniny roku 2022. Náklady na opravu bude
hradit zřizovatel.
Modernizace 5. třídy základní školy. Třída by měla být rozšířena o interaktivní
tabuli a IT prvky. Třída bude využívána především pro hodiny informatiky.
Rekonstrukce půdní části základní školy. Snem pedagogů je zrekonstruování a
rozšíření půdních prostor o badatelský koutek, jazykový koutek a čítárnu.
Žádost o pronájem církevního pozemku „U potůčku“, který využívají, jak děti z
mateřská školky, tak žáci ze základní školy. Tento prostor dětem nabízí spoustu
podnětů pro spontánní hru a experimentování s živou i neživou přírodou.

Rozsvěcení vánočního stromu
Dne 3.12. proběhne rozsvěcení vánočního stromečku. Akce se uskuteční od 16:30 hodin před
školní jídelnou (v amfiteátru). Pro návštěvníky bude připraveno vystoupení dětí z mateřské a
základní školy a dále malé občerstvení formou vánočního punče a perníčků.

Předpokládaný termín příští schůze je plánován do konce kalendářního roku 2021.

Dne 10.11.2021

Zapsala Markéta Faltusová

