
Školská rada , dne 21.3. 2019 

Seznam členů: Jitka Macková,  Milena Rydlová, Petr Vaňát, Lenka Kačírková,  

Monika Kindlová, Jiří Tojnar 

 

1. Úprava  „Volebního řádu školské rady“     upraveno, schváleno 5 hlasy 

2. Volba předsedy a zapisovalete 

 – předseda Lenka Kačírková, zapisovatel Monika Kindlová   zvoleno všemi hlasy 

3. Informace o školní jídelně – dle vyjádření starosty se odsouvá akce slučování jídelny MŠ a ZŠ 

Tato akce nebude uskutečněna  během školního roku 2018-2019 ani ve školním roce 2019-2020. 

V současné době jsou naplánovány a v realizaci stavební akce v MŠ- rekonstrukce WC  

a popř. topení a s tím i úpravy topení v  ZŠ. 

4. Schválení  „Jednacího řádu školské rady“ – schváleno 5 hlasy 

5. Informace o rozpočtu - připomínky k rozpočtu, předáno k projednání zřizovateli   

6. Organizační řád školy – sjednotit označení a doplnit fci sekretářky – upravit, schváleno 5 hlasy 

7. Školní řád   

- doložit směrnici na prevenci šikany 

- vyjmout odstavec uložení kol ve stojanech na území obce 

- doplněno informování o výskytu vší 

- odstraněno odpovědnost zákonných zástupců mimo vyučování 

- upravena zodpovědnost školy na školním hřišti mimo výuku a družinu 

- doplněna možnost omlouvání nepřítomnosti elektronicky, zveřejnit mail třídních učitelů na 

webových stránkách školy 

- upraven doba omluvy nepřítomnosti žáka na 2 dny 

         upraveno, neschváleno  

8. klasifikační řád – bez připomínek, doplnit dle požadavku pedagogů – schváleno 5hlasy 

9. různé  

- nedostatečné podávání informací k lyžařskému kurzu (místo, způsob zabalení, náročnost 

terénu…) 

- pobyty v Polsku (program, omluvenky, suplování, nepřítomnost učitelů…), kdo 

zodpovídá nebo vybírá obsah projektu (PL, Nová Paka), dotaz na nutnost 

osobního dokladu pro žáky, kteří pojedou do PL 

- rodiče požadují společnou rodičovskou schůzku v tělocvičně a následně 

individuální konzultace s učiteli 

- velké množství a pozdní konání adventních vystoupení – návrh na dvě 

(dopoledne pro seniory, odpoledne pro rodiče a ty, kteří dopol. nemohou) 

- starosta se zúčastnil pouze voleb, omluven z další účasti 

 

 

V Bohuslavicích, dne 21.3. 2019 


