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 Zpráva ze schůzky Rady školy konané dne 21.3.2017 

 

Pí S.Boumová zástupce rodičů 

Pí S.Malíková zástupce obce 

p. J.Stárek  zástupce z obce 

pí J.Bencová zástupce pedagogů 

p. P.Blažka  zástupce pedagogů 

pí J.Kindlová  ředitelka školy-host 

pí M. Kýnová-Učíková- host 

pí   Štindlová zástupce rodičů- omluvena 

Program:   

 1. Seznámení členů s jednacím řádem.  Původní jednací řád ze dne 21.5. 2005 byl aktualizován         

dle platné legislativy a následně po prostudování odsouhlasen všemi zúčastněnými. 

2. Volba předsedy Rady školy- zvolena pí S.Boumová 

3.  Příspěvek hosta pí Kýnové k problematice bezpečnosti dětí při pohybu dětí v okolí školy 

 Členové RŠ se domluvili na 2 prioritách, které je nezbytné řešit: změna přechodu u školy přes ulici   

Na Okraji směrem k sídlištní zástavbě a zřízení nového přechodu v křižovatce ulic Na Okraji a 

Křenové- u pekárny. RŠ zmocňuje své členy pí předsedkyni S.Boumovou a p. J.Stárka k jednání           

při návštěvě Dopravní  komise RMČ. 

 Pí Boumová a Štindlová budou informovat o projednaných bodech členy Valné hromady SRPŠ. 

4.  Ředitelka školy informovala školskou radu o situaci přístavby  spojovací chodby mezi školou a 

školní jídelnou. Stavba byla opět zahájena k 20.3.2017. Plánované dokončení dle harmonogramu       

je stanoveno na konec školního roku 2016/2017. 

5.   Na podnět paní Boumové ředitelka školy informovala přítomné o opatřeních, která vyplývají           

pro školu z Pamlskové vyhlášky.   Zatím bohužel velmi přísné nastavení vyhlášky neumožňuje zajistit 

dětem prodej svačin.  

Různé: 

Ředitelka školy informovala členy rady  o akcích, které proběhnou ve škole do konce roku: proběhne 

zápis do 1.tříd, velikonoční dílny, výjezd do Anglie, výstava výtvarných prací v Makromolekulárním 

ústavu, 1.společenský ples školy, Zahradní slavnost, výjezdy žáků na plenéry, školy v přírodě, přijímací 

zkoušky do výtvarných tříd, noc s Andersenem, zprovoznění místností v přízemí školy pro činnost 

DDM a Školního klubu, semináře zdravovědy.   

Příští schůzka plánovaná na 1.polovinu května. 

Zapsala J.Bencová 23.3.2017 


