ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY ŠKOLY DNE 23. 6. 2014
Přítomni:

p. Václavínková
p. Dostál
Ing. Škrabal
Bc. Hanzlíková
Mgr. Sosík

Omluveni:
Host:

Mgr. Kelnarová
Mgr. Stanislavová
p. Švarc
Mgr. Ing. Pikulík
Mgr. Havlíková, ŘŠ

Program:
1. Zahájení schůzky
2. Různé
Ad1) Předsedkyně rady v úvodu krátce zhodnotila činnost rady školy a poděkovala jejím
členům za práci.
Ad 2) Následoval dotaz p. Sosíka, zda budou na město pozváni nejlepší žáci, jak bylo na
poslední schůzce navrženo.
P. Škarabal: město je tomuto vstřícné, ale chyběl konkrétní podnět od školy.
P. ředitelka: z důvodu velké vytíženosti a velkého počtu školních akcí ke konci roku toto
nebylo dořešeno.
Závěr: příští školní rok město ve spolupráci se školou akci uskuteční, společně připraví
kritéria, podle kterých budou vybraní žáci pozváni na slavnostní vyhodnocení ke starostovi
města.
Úkol pro předsedkyni rady: obrátit se v této záležitosti písemně na vedení města i ZŠ.
Dotaz p. Sosíka ohledně spolupráce s MP Štramberk – konkrétně se jednalo o domluvenou
bitku žáka školy s chlapcem z Kopřivnice, které byli přítomni další žáci jako diváci.
Ředitelka školy a paní Kelnarová seznámily členy rady se situací, k čemu došlo, jak to bylo
řešeno a jaká je situace nyní. P.Sosík: žádá o poděkování členům MP za hlídání přechodu
ráno při příchodu dětí do školy, ale také o větší spolupráci při prevenci přestupků a řešení
podnětů. Dále p. Sosík podal návrh, aby členové MP procházeli kritická místa v kritickou
dobu (budou vytipována).
Úkol pro předsedkyni rady: zaslat na město dopis s návrhem na spolupráci MP, PČR,
města.
ŘŠ informovala poté o preventivní přednášce pana Sosíka a paní státní zástupkyně, kterou
uskutečnili ve škole pro žáky 8. a 9. ročníků. Tato přednáška bude konána každý rok.
p. Dostál upozornil na problémové chování některých žáků, které mají znaky ponižování,
posměchu. Na toto se škola zaměří a případné odhalené nevhodné chování bude okamžitě
řešeno, tak, jako tomu bylo doposud.

Zapsala: Martina Stanislavová

……………………………………

Předsedkyně školské rady: Pavlína Václavínková
Ve Štramberku 23. 6. 2014

……………………………………

