Zápis z jednání školské rady ze dne 27.2.2018
Přítomni: Ing. Mgr. Hana Dubšová, Mgr. Věra Subotová, Roman Kejík, Petra Michálková,
BcA. et. Bc. Martina Klaková
Omluveni: Ing. Hynek Holánek
Program jednání:
1. Volba člena ŠR do konkursní komise při výběrovém řízení na nového ředitele školy
2. Projednání požadavků a připomínek z předešlých zasedání ŠR
3. Různé (návrhy a připomínky jednotlivých členů ŠR)
1. Volba člena ŠR do konkursní komise při výběrovém řízení na nového ředitele školy
 Výběrové řízení na nového ředitele školy proběhne ve dvou termínech v měsíci dubnu.
Čtyřmi členy ŠR byla jako zástupce za ŠR do konkursní komise výběrového řízení zvolena
Hana Dubšová. První zasedání komise proběhne 4. dubna 2018 na obecním úřadě v Ivani.
2. Projednání požadavků a připomínek z předešlých zasedání ŠR
 V listopadu 2017 proběhla beseda dětí ze ZŠ a MŠ se členem Policie ČR na téma: „Chování
a jednání dětí a žáků na veřejnosti aj." Přednáška měla u dětí úspěch, podobné besedy budou
probíhat pravidelně.
 O přemístění knihovny do jiných prostor a využití stávajících prostor pro družinu se
uvažuje. Zatím jiné prostory pro knihovnu nejsou.
 Byla vytvořena cenová nabídka pro kamerový systém ohledně zlepšení přístupového
systému do budovy školy z bezpečnostních důvodů. Bylo předáno p. starostovi – v současné
době je to v řešení.
 P. uč. Klaková úspěšně ukončila logopedický kurz na logopedického asistenta. Nyní může
spolupracovat s logopedem, procvičovat s dětmi správnou výslovnost na základě
logopedického vyšetření a úkolů stanovených logopedem.
 O letních prázdninách se uvažuje o zachování provozu MŠ prvních 14 dní v červenci. Pro
žaky ZŠ je uvažován příměstský tábor (stejně jako v minulém roce) druhý týden v červenci.
 Do ZŠ byly pořízeny nové lavice.
3.Různé (návrhy a připomínky jednotlivých členů ŠR)
 Žáci 2. a 3. třídy ukončili literárně - výtvarnou soutěž "S Donem". Již je ukončena a čeká se
na výsledky. V rámci této soutěže získaly děti lístky do Janáčkova divadla v hodnotě víc jak
5 000,- Kč a zdarma zhlédly představení: „Jak jsem se ztratil“. Soutěží hlavně brněnské
školy.
 Bruslení v hale Rondo zdarma od hokejového klubu. S dětmi bruslí a učí je prvky bruslení
profesionální trenéři z Komety

 Žáci 2. a 3. třídy absolvovali plavecký výcvik a dva zástupci budou reprezentovat školu v
květnu na plavecké soutěži.
 V rámci tělesné výchovy děti absolvují olympijský víceboj a na konci školního roku
dostanou certifikát i s výsledky a hodnocením sportovních předpokladů dítěte.
 Zástupci dětí soutěžili v recitační soutěži. Z 2. třídy získal 1. místo Radim Kocmánek a ze 4.
třídy obsadila 3. místo Katka Bučková.
 Děti ŽS absolvovali akci: „Podané ruce“ s psycholožkou Danou Dlouhou, která
monitorovala vztahy dětí ve třídě.

Zapsala dne 27.2.2018

Ing. Mgr. Hana Dubšová v.r.
předsedkyně ŠR

