Zápis ze schůzky školské rady (ŠR) ze dne 08. 04. 2019
Přítomni:
Za zřizovatele:
Za pedagogické pracovníky školy:
Za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Hosté:

Mgr. Zdeněk Svoboda, Petr Málek
Mgr. Miroslava Melicharová, Mgr. Jaroslav Havel
Martina Vrbová, Mgr. Michal Marek

Mgr. Richard Nový

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání rozpočtu školy na rok 2019/2020
Školní rok 2019/2020 – třídy nebudou spojeny, zápis do 1. třídy
Příměstský tábor Attavena
Provoz družiny, MŠ
Dotazy a podněty rodičů

ad 1) ŠR byla seznámena s návrhem rozpočtu školy pro rok 2019/2020
ad 2) Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí k zápisu do 1. třídy a změně způsobu
financování škol v obcích s menším počtem obyvatel není nutné další spojování tříd. V novém
školním roce by mělo do 1. třídy nastoupit 29 dětí. Každá třída bude v r. 2019/2020 samostatná.
ad 3) Na podnět pana ředitele byla rodičům v letošním roce opět nabídnuta možnost využít
příměstský dětský tábor sdružení Attavena. Tábor se uskuteční v termínu 15. – 19. července 2019
přímo v prostorách naší školy. Kapacita 25 dětí. Pobyt dětí je zdarma, rodiče hradí pouze stravné ve
výši 350,-Kč/týden.
ad 4) Ve školním roce 2019/2020 dojde k prodloužení provozu MŠ do 16 hodin, v případě zájmu
rodičů bude stejně prodloužena i provozní doba školní družiny. Pro rodiče budou připraveny
dotazníky.
ad 5) ŠR projednala dotazy rodičů:
 Otevření nově zrekonstruované části školy - v prostorách bývalé tělocvičny
vznikne třída pro MŠ, družinu, prostory pro výtvarné i hudební aktivity naší ZUŠ,
plánovaný termín otevření září 2019
 Bezpečnostní situace před školou – v souvislosti s uzavírkou silnice ve směru
Sušice a dočasnou objížďkou byla zjišťována také situace před školou. Vzhledem
k tomu, že v ranních ani odpoledních hodinách nebyl zaznamenán velký nárust
dopravy, není nutné v současnosti zvyšovat či měnit stávající bezpečnostní opatření
v okolí školy.
V případě dotazů prosíme, abyste se neobávali kdykoliv se obrátit na jednotlivé učitele, vedení
školy nebo na školskou radu.
Jsme tu pro vás 😊. Těšíme se na Vaše náměty i doporučení! Děkujeme!
V Kašperských Horách 18. 4. 2019

Zapsala: Martina Vrbová

Kontaktní údaje:
Martina Vrbová (předsedkyně ŠR) - tel.: 604 235 442, e-mail: m.vrbova-kasperky@seznam.cz
více na stránkách školy

