ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY ŠKOLY DNE 19. 10. 2016
Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Hanzelka

Host:

Mgr. Havlíková, ŘŠ

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod
Schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2015/2016
Dopravní značení – roh restaurace Prasek
Třídní schůzky – termíny
Ostatní

Ad 1) Předseda přivítal členy Rady školy a paní ředitelku Havlíkovou.
Ad 2) Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu školy bez připomínek.
Ad 3) Vodorovné značení na komunikaci u restaurace Prosek se z důvodu změny investora na
MÚ odkládá na jaro 2017.
Ad 4) Pan Škrabal, pronesl návrh některých rodičů, zda nepřehodnotit termín 1. třídní
schůzky konané vždy začátkem září. Volit variantu seznámení rodičů s harmonogramem
školního např. přes systém Bakalář. Paní ředitelka namítla, že je to jediná společná třídní
schůzka, kdy se mohou rodiče setkat. Další schůzky již probíhají formou individuálních
konzultací a jsou vázány na čtvrtletní klasifikaci, další se uskuteční 22. 11. 2016 a 16. 4.
2017. Nicméně je paní ředitelka ochotna oslovit všechny rodiče formou dotazníku přes systém
Bakalář, aby se mohli vyjádřit k termínům třídních schůzek.
Ad 5) Paní Goršanová byla oslovena rodiči ohledně sběru papíru. Zajímala ji forma odměny a
motivace pro zapojené žáky, dále pak, kam putuje výdělek z této akce. Paní ředitelka radu
informovala, že za výtěžek se pořizují odměny pro nejlepší sběratelé a zbytek je věnován do
fondu Klubu rodičů, který se využívá na odměny žáků v průběhu školního roku (Mikuláš,
Napříč školou,…).

Paní Goršanová by v budoucnu uvítala, aby se mimoškolní akce (hodina pohybu navíc,
florbal…) nepřekrývaly s výukou hudební nauky školy MISS MUSIC. Paní ředitelka
přislíbila, že toto napříště pohlídá.
Panem Škrabalem jsme byli informováni, že pan Hanzelka dostal za úkol zpracovat analýzu
klesajícího počtu žáků nastupujících do školy. Tato problematiky trápí nejen vedení školy, ale
také školskou radu. Dále pak spolupracuje s paní ředitelkou na projektu, který zvelebí školní
pozemek a přilehlé asfaltové hřiště.

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

Ve Štramberku 29. 10. 2016

