ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ A MŠ LOUČNÁ NAD DESNOU
Zápis z jednání školské rady
Datum: 5. 9. 2018
Členové:
Jaroslav Sembdner, starosta obce
Ing. Miroslav Pospíšil, místostarosta obce
MUDr. Anežka Pupíková
Ing. Jan Vyskočil
Ing. Milena Rudolfová
Mgr. Michaela Beranová
Petra Harazímová, MBA
Alena Ramešová
Mgr. Hana Svatoňová
Nepřítomni:
Hosté:
Mgr. Petr Lukáš, ředitel školy
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Volba předsedy školské rady
3. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018
4. Změna ŠVP dodatek č. 8
5. Změny ve školním řádu ŠD
6. Změny v ŠVP ŠD
7. Možnosti spolupráce školy se zřizovatelem v souvislosti s projekty a koncepcí školy
8. Diskuse, připomínky, podněty
Průběh jednání k bodům:
1. Všechny body usnesení z minulé školní rady měly charakter informační, nebyly
formulovány žádné úkoly a odpovědnosti.
2. Z navržených kandidátů na další tříleté období členové rady školy zvolili Mgr. Hanu
Svatoňovou.
3. Ředitel školy podal informace o Výroční zprávě o činnosti školy 2017/2018.
K výroční zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky a návrhy.
4. Členové Školské rady byli seznámeni se změnami ŠVP - dodatek č. 8.
5. Členové Školské rady byli seznámeni se změnami ve Školním řádu ŠD.
6. Členové Školské rady byli seznámeni se změnami ŠVP ŠD.
7. Projekty:
◦ Škola pokračuje v projektu Výzva 22 pro ZŠ a MŠ (tzv. Šablony I.) – vzdělávání učitelů,
podpora výuky školním asistentem, poskytování doučování žákům ohroženým školním
neúspěchem => aktivní žák, spokojený rodič, spokojený učitel.
◦ Podařilo se nám uspět v projektu MŽP 16/2017 Školní zahrada na ZŠ Loučná nad
Desnou – již na podzim začnou terénní úpravy prostoru mezi školní družinou a
tělocvičnou, kde vznikne venkovní učebna a zázemí pro výuku přírodovědných
předmětů, zahrada bude zaměřena zejména na faunu a flóru Hrubého Jeseníku
◦ Vhodnou nabídkou vzdělávacích programů chceme přitáhnout do školy veřejnost, rodiče
i kolegy učitele. Otvíráme vlastní vzdělávací centrum s výukovým portálem, které nám
umožní pořádat semináře a podporovat vzdělávání našich dětí, dětí s domácím
vzděláváním i veřejnosti.
◦ Ve spolupráci se zřizovatelem probíhá postupná rekonstrukce dopravního hřiště u MŠ
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◦ Škola chce ve spolupráci se zřizovatelem a MAS dále rozvíjet aktivity v rámci projektu
Infrastruktura základních škol (bezbariérovost školy – výtah, rekonstrukce cvičné
kuchyně – podpora řemeslné zručnosti, nákup výukových pomůcek a zařízení pro výuku
přírodovědných předmětů, zajištění vnitřní konektivity školy …)
◦ V souladu s koncepcí školy podporujeme individuální vzdělávání dětí, spolupracujeme
s Montessori školou v Olomouci. Cílem je doplnit počty dětí v naší škole tak, abychom
získali více prostředků ze státního rozpočtu.
8. Různé:
Pan starosta J. Sembdner informoval o možnosti jednání se sponzory, kteří vybaví dopravní
hřiště v MŠ přenosnými značkami.
Pan ředitel P. Lukáš podal informaci k ustálení kádrů ve školní jídelně.
Paní M. Beranová podala dotaz na možnost organizace příměstského táboru v rámci letních
prázdnin.
Paní A. Pupíková podala návrh na prezentaci školy v prostorách dětského hřiště v obci pro
širokou veřejnost.

Usnesení:
1. Školská rada schvaluje výroční zprávu za školní rok 2017/2018.
2. Školská rada projednala změny Školního řádu ŠD, změny v ŠVP ŠD a dále změny ŠVPdodatek č. 8.
Přílohy:
1.Výroční zpráva
2.Školní řád ŠD
3.ŠVP ŠD
4.ŠVP dodatek č. 8
Zapsala: Mgr. Hana Svatoňová
Četli:

