Zápis ze schůzky školské rady (ŠR) ze dne 30.09.2019
Přítomni:
Za zřizovatele:
Za pedagogické pracovníky školy:
Za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Omluven:
Hosté:
Mgr. Richard Nový

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

Program:
1. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2018/2019
2. Den otevřených dveří 28.09.2019 – nové učebny ZUŠ a školní klub
3. Dotazy a podněty rodičů:
a) Finanční a internetová gramotnost I.stupeň (5.třída informatika)
b) Kapacita ZUŠ
c) 30. výročí 17.listopadu 1989
ad 1) ŠR byla seznámena s výroční zprávou za r. 2018/2019.
Členové ŠR diskutovali o podpoře školy při rozvíjení sportovní gramotnosti (nový projekt Atletika
do škol), jazykových dovedností (pokračování česko-německé spolupráce, projekt Edison –
týdenní pobyt zahraničních studentů na naší škole), o podpůrných programech pro děti
(individuální vzdělávací plán, dyslektický kroužek, doučování – úspěšný projekt Žáci sobě zatím
skončil), o mimoškolních programech pro děti
Návrh usnesení zněl: Členové ŠR schvalují Výroční zprávu za r.2018/2019 ve znění navrženém
ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ v Kašperských Horách, panem Mgr. Richardem Novým.
Usnesení:
Výroční zpráva za r.2018/2019 byla jednomyslně schválena všemi přítomnými členy ŠR.
ad 2) V sobotu 28. září 2019 se uskutečnil Den otevřených dveří pro rodiče a přátele školy, na
kterém byly představeny výsledky přestavby staré tělocvičny. V nových prostorách vznikla
prostorná učebna pro ZUŠ a nově zařízený školní klub. V přízemí v krásném prostředí se zcela
novým vybavením má své zázemí další třída MŠ.
Ad 3) Dotazy a podněty rodičů:
a) Finanční a internetová gramotnost – podle vyjádření paní zástupkyně M. Melicharové je
jí věnována pozornost napříč předměty, navíc v 5.třídě také v rámci hodiny informatiky.
Žáci mají i možnost seznámit se s prací na PC ve 2 speciálních PC učebnách, ve školním
klubu i v družině.
b) Kapacita ZUŠ – v tuto chvíli je podle vyjádření p. ředitele kapacita na svém maximu a
není bohužel možné ani s ohledem na aktuálně silný 1.ročník uvažovat v nejbližší době o
jejím dalším navýšení
c) 30. výročí 17.listopadu – paní zástupkyně M.Melicharová sdělila, že významnému výročí
bude věnován čas v rámci výuky. Žáci mohou navštívit také program připravený MěKiS
Kašperské Hory na 9.listopadu 2019.
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 15.10.2019
Zapsala: Martina Vrbová
Kontaktní údaje:
Martina Vrbová (předsedkyně ŠR) - tel.: 604 235 442, e-mail: m.vrbova-kasperky@seznam.cz

