Zápis z jednání školské rady konané dne 25.6.2019

Program schůze školské rady:
1. zahájení
2. zhodnocení školního roku 2018/2019
3. organizační
4. závěr

Účast:
členové školské rady:
Mgr. Monika Stašková
Mgr. Hedvika Schiesselová
Judr. Sylva Totková Kolderová
Mgr. Michaela Kaděrová
Ing. Gabriela Littnerová
Mgr. Robert Lindert – jako host
Ing. Leonard Mynář byl řádně omluven.
1. Přítomni byli seznámeni s programem jednání.
2. Mgr. Monika Stašková zhodnotila uplynulý školní rok 2018/2019.
-

-

-

Na prvním stupni se vyskytla šikana, iniciátor byl potrestán sníženým stupněm z chování.
Začátkem příštího školního roku je pozván p. Velička ze specializovaného centra, který
provede sociometrické šetření. Bude se jednat o 5 sezení po 2 hodinách tak, aby bylo
možno vyhodnotit celkové klima třídy.
Na druhém stupni jeden žák neprospěl ze 3 předmětů. Zákonný zástupce tohoto žáka
požádal dle § 52, odst. 4 Školského zákona ředitele školy o přezkoumání výsledků
hodnocení. Ředitel školy zákonnému zástupci vyhověl a nařídil komisionální přezkoušení.
S tímto postupem nesouhlasila Mgr. Michaela Kaděrová, dle jejího názoru měl p. ředitel
podpořit rozhodnutí učitelů.
Dále Mgr. Monika Stašková upozornila na problém s nedostatkem učitelů vyučujících
angličtinu a fyziku.
Žáci ZŠ Dětmarovice byli v uplynulém školním roce úspěšní také na několika různých
soutěžích.
Do školní jídelny byl zakoupen nový konvektomat.

3. Mgr. Monika Stašková zodpověděla dotazy týkající se
- asistentů ve škole, posílení školní družiny, doučování, projektu „Rok s chůvou ve školce“.
- Další dotaz se týkal školního autobusu, ten je schválen i pro příští školní rok beze změn.
- Pro příští rok se neplánuje žádná významná rekonstrukce, pouze rekonstrukce vstupních
branek do objektu.

-

-

Stále se řeší projekt nástavby nad jídelnou, jsou vytvořeny 3 varianty dle použitých
materiálů. Dále bude záležet na Radě obce Dětmarovice, pro kterou variantu se
rozhodne.
V současné době není nástavby akutním problémem, protože v následujícím roce bude
pouze jedna 1. třída. Do budoucna se nástavby určitě řešit bude. Pan ředitel chce mít
vypracovaný projekt pro případ, že by byla možnost na stavbu získat dotaci.

4. Závěrem poděkovala Mgr. Monika Stašková za účast.

V Dětmarovicích dne 25.6.2019

Zapsala: Ing. Gabriela Littnerová

Předseda školské rady: Mgr. Monika Stašková

