
Zápis ze schůzky školské rady (ŠR) ze dne 3.10. 2018 

 

 

Přítomni:  

Za zřizovatele:    Mgr. Zdeněk Svoboda 

Za pedagogické pracovníky školy:   Mgr. Miroslava Melicharová, Mgr. Jaroslav Havel 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:  Martina Vrbová, Mgr. Bc. Michal Marek 

 

Omluven: Petr Málek 

Hosté:  Mgr. Richard Nový 

 

Program: 

 

1. Výroční zpráva za školní rok 2017/18  

2. Podněty rodičů 

3. Různé 

 

 

ad 1) ŠR byla předem elektronickou poštou seznámena p. ředitelem se zněním Výroční zprávy za 

školní rok 2017/2018. Diskusí prošla řada témat, která byla součástí výroční zprávy: školní i 

mimoškolní aktivity školy, specializovaná třída, integrovaní žáci, účast na mezinárodních 

programech, přestavba tělocvičny a další. 

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 pak byla jednomyslně schválena všemi přítomnými 

členy školské rady. 

 

ad 2) ŠR projednala podněty a návrhy rodičů: výuka finanční gramotnosti dětí (je už součástí 

školní výuky a probíhá napříč předměty především u žáků 2. stupně), umístění současné 5. třídy 

(vzhledem k přestavbě tělocvičny bude možné zvážit i změnu umístění této třídy od září 2019), 

pohyb dětí po škole (na požádání je možné, aby se např. sourozenci v případě potřeby navštěvovali, 

jinak s ohledem na bezpečnost dětí zůstávají žáci o přestávkách na svých patrech), zdravější 

stravování (částečně již řešeno omezením solí), kolárna (funguje od září – na zálohu 50,-Kč mohou 

žáci obdržet klíč). 

  

ad 3) Součástí další diskuse byla témata týkající se možné spolupráce ŠR se Školním parlamentem 

(zástupci žáků), sportovního vyžití žáků a sportovního vybavení v okolí školy, přípravy oslav 100. 

výročí vzniku Československé republiky a spolupráce školy, rodičů a MěKiS. V rámci spojených 

tříd v r. 2018/2019 byla vyjádřena prosba ze strany učitelů na rodiče o zapojení a pomoc dětem při 

domácí přípravě. Bylo dohodnuto, že aktuální zápisy ŠR budou umístěny na nástěnce u vchodu do 

školy a na webových stránkách školy. Prostřednictvím dětí budou předány rodičům kontakty na 

zástupce ŠR (M. Vrbová, M. Marek). 

 

 

Vážení rodiče, byli bychom rádi, kdybyste neváhali obracet se na nás s radostmi 

i starostmi, které nám i dětem škola přináší. 
 

 

V Kašperských Horách 1.11.2018    Zapsala: Martina Vrbová 

 

 

Kontaktní údaje: 

Martina Vrbová (předsedkyně ŠR) - tel.: 604 235 442, e-mail: m.vrbova-kasperky@seznam.cz 

více na stránkách školy 


