ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY ŠKOLY DNE 7. 10. 2015
Přítomni:

MgA. Goršanová
Mgr. Sosík
p. Václavínková
Mgr. Hanzelka
Ing. Škrabal
p. Švarc
Mgr. Adamcová
Mgr. Milichová
Mgr. Kelnarová

Program:
1)
2)
3)

Úvod
Plnění úkolů
Ostatní

Ad1) Předseda přivítal členy Rady školy.
Ad 2) Rada školy se vrátila k řešení dopravního problému (roh u restaurace Prosek, roh u
obchodu paní Šuterové). Pan předseda jednal s odborem dopravy a pro řešení u restaurace
Prosek se jako nejlepší řešení ukázala kombinace nástřiku pruhů a jdoucího dítěte na vozovku
a výstražná značka s blikačem. Ta by ovšem mohla dělat problém pro autobusovou a nákladní
dopravu podle p. Škrabala. Rovněž paní Goršanová se o tento problém zajímala a zpracovala
počítačovou vizualizaci, která by řešení rovněž mohla pomoci. U obchodu p. Šuterové nastane
s nástřikem problém vzhledem k šířce komunikace, upozornil p. Škrabal. Možným řešením je
nástřik zpomalovacích pruhů, které vizuálně nutí řidiče přibrzdit. Tady se musí řešení ještě
upřesnit. Toto bylo předáno zástupcům města.
Dnešní stav:

Vizualizace p. Goršanové:

foto: p. Gogšanová

Další úkol z minulého zasedání rady školy dostala p. Václavínková, která s panem starostou
projednala oceňování nejlepších žáků školy. A máme za sebou první ročník. Pan předseda za
tuto skutečnost vyslovil dík zástupcům města.

Program Obědy pro děti, který zajišťuje zdarma obědy pro děti ze sociálně slabých rodin,
zůstává ještě na naší škole neřešen. Rada školy opět na dalším zasedání požádá ředitelku
školy, aby se škola k tomuto programu připojila prostřednictvím webových stránek
www.obedyprodeti.cz.
Ad 3) Rada školy řešila využití školní zahrady pro pobyt školní družiny a zanedbané
doskočiště. Tento podnět k projednání přišel ze strany rodičů. Pan Škrabal, sdělil členům
Rady školy, že již je zpracovaná studie, která zahrnuje revitalizaci přilehlého sportoviště,
dvorku a zahrady, kde je počítáno s učebnou přírodního typu (2x žádáno, nevyšlo to). V plánu
města 2015-2018 je s tímto počítáno, čeká se na výzvu, která by pokryla náklady.
Pan předseda uložil p. Švarcovi projednat ve školské komisi města využití zahrady pro školní
družinu. Paní Milichová totéž projedná s paní ředitelkou školy, včetně minimálního množství
hracích prvků, které by družině dostačovaly.
Členky rady školy (p. Adamcová a p. Kelnarová) za pedagogické pracovníky oslovily
zástupce z města, zda by nemohla být zrušena početní výjimka žáků ve třídě, kterou škola má.
(Škola má tuto výjimku z finančních důvodů). Pan Škrabal, radě školy oznámil, že žádost by
musela dát ředitelka školy, ale rovněž oznámit, že finanční zatížení, které by to škole přineslo,
by město nedorovnalo. Rada pověřila pana předsedu, aby tuto skutečnost projednal
s ředitelkou školy. Rada školy zrušení výjimky podpoří a doufá, že se najde i finanční řešení.

Předseda školské rady: Mgr. Jaroslav Sosík
Zapsala: Marie Kelnarová

Ve Štramberku 10. 10. 2015

