Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Bohuslavice,okres Náchod
konané dne 4.10.2018
Přítomni: p. Jitka Macková, předsedkyně ŠR, p . Denisa Hanušová - za rodiče
p. Milena Rydlová - za zaměstnankyně školy, p. Petr Vaňát - za zřizovatele,
p. Jiří Tojnar - omluven
Program: 1. Souhlas se svoláním jednání ŠR a programem jednání
2. Volba zapisovatele pro toto jednání
3. Projednání Výroční zprávy 2017 - 2018 - dle § 7,vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.
4. Řádné volby do ŠR za rodiče, doplňková volba do ŠR za pedagogy
5. Projednání námitky p. Tojnara k minulému zápisu
6. Kontrola usnesení
7. Různé
8. Usnesení
ad 1) Všichni souhlasí s bodem 1.
ad 2) Byla zvolena p. Milena Rydlová.
ad 3) Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými.
ad 4) Volby do ŠR za rodiče.Bylo 5 kandidátek: p.Jitka Macková, p. Lenka Kačírková, p. Soňa
Šebestová, p. Růžena Havelková, p. Iva Hrušková.
Hlasy byly sečteny členkami ŠR p. Denisou Hanušovou a p. Milenou Rydlovou i za přítomnosti
p. ředitele Zdeňka Stuchlíka.
Na další období získaly nejvíce hlasů p. Jitka Macková a p. Lenka Kačírková.
Doplňková volba za pedagogy zatím neproběhla.
ad 5) Projednání tohoto bodu bylo odloženo na další jednání z důvodu, že nebyl p. starosta přítomen.
ad 6) O letních prázdninách byla provedena celková rekonstrukce WC v ZŠ dle původního projektu.
Doskočiště pro skok daleký má být zahrnuto do projektu na rekonstrukci SOKOLSKÉ ZAHRADY.
ZŠ zbývá vyřešit - trojhrazda na hřišti, vykácení přerostlých tújí,mobilní WC na hřišti u školy,
zpevněná plocha u příjezdu ke škole,připevnění šplhadel v tělocvičně školy,ošetřit praskliny ve

zdech.K těmto bodům nemá p. Vaňát informace a p. starosta nebyl přítomen.
ad 7) P.Macková a p. Hanušová upozornily na zastaralé učebnice Vlastivědy pro 5.roč.,v nabídce
nakladatelství je vydání z r.2014.
Rodiče upozorňují na nedostatečné informace o akcích školy - viz sportovní den a průběhu
výuky.P.Rydlová upozornila v této souvislosti na konzultační dny / každé první úterý v měsíci od
15 hod do 16 hod / ,po telefonické domluvě.S touto možností nebyly seznámeni všichni rodiče
na rodičovské schůzce.
P. Rydlová upozornila, že by ŠD uvítala sezení se stolem na školním hřišti - některé děti by rády
hrály společ. hry nebo si kreslily.
ad 8) 1. Členové ŠR podepíší Výroční zprávu v ZŠ, až bude připravena k podpisu.
2. Úpravy hřiště,zajištění šplhadel a námitka p. Tojnara k minulému zápisu bude projednána na
dalším jednání za přítomnosti p.Tojnara.
3. Členky ŠR za rodiče navrhují společnou rodičovskou schůzku,případně Den otevřených dveří,
kde by získali ucelené informace o průběhu šk.roku a vyučujících ve zdejší škole. / První
seznamovací schůzka s pedag.sborem proběhla na žádost rodičů již v červenci v tělocvičně
v ZŠ /
4. Kroužky na škole byly zahájeny od října.Náboženství bude probíhat v zasedací místnosti OÚ
a je třeba dohodnout odemknutí místnosti a zajištění odchodu dětí ze školy.
5. Konzultační dny – vyučující s rodiči jsou umožněny ve škole – každé první úterý v měsíci
15 - 16 hod po telef.domluvě.ŠR žádá o zveřejnění informací na Webu školy.
6. ŠR doporučuje pořídit nové učebnice Vlastivědy pro 5.roč.
7. Pedag.rada ZŠ musí vybrat kandidáta z řad pedagogů za p. uč. Ilonu Francovou v doplňkové
volbě.Za rodiče bude ve ŠR od 10.10.2018 p. Jitka Macková a p. Lenka Kačírková.
Další schůzka bude dle aktuální potřeby.
Zapsala Milena Rydlová

Předseda ŠR Jitka Macková

