ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ A MŠ LOUČNÁ NAD DESNOU
Zápis z jednání školské rady
Datum: 29. srpen 2016
Členové:
Jaroslav Sembdner, starosta obce
Ing. Miroslav Pospíšil, místostarosta obce
MUDr. Anežka Pupíková
Ing. Jan Vyskočil
Petra Harazímová, MBA
Ing. Milena Rudolfová
Mgr. Michaela Beranová
Mgr. Barbora Mlčochová
Nepřítomni:
Mgr. Hana Svatoňová – omluvena
Hosté:
Mgr. Věra Turková, ředitelka školy
Mgr. Petr Lukáš, zástupce školy
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016
3. Školní řád ZŠ – doplnění práv žáků (A/1) – mohou se obracet na školskou radu
4. Změna ŠVP k 1. 9. 2016 – již k projednaným změnám kapitol 2, 4 (duben 2016) přibyly
přepracované kapitoly 5 (návaznost na změny v kapitole 4), 6 (zcela přepracováno dle
změny školského zákona, 8 – navýšení časové dotace anglického jazyka na I. st.)
5. Návrhy na rozvoj školy
6. Diskuse, připomínky, podněty
Průběh jednání:
ad 1) Úkoly z předchozí rady byly splněny.
ad 2) Zástupce ředitelky školy informoval radu o základních bodech Výroční zprávy o činnosti
školy 2015/2016. K výroční zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky a návrhy.
ad 3) Paní učitelka Rudolfová seznámila radu se změnami ve Školním řádu. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
ad 4) Paní ředitelka seznámila radu s konkrétními změnami v ŠVP k 1. září 2016 – nelze řešit
pouhým dodatkem, zapracování podpůrných opatření, výchovně vzdělávací strategie, změna
hodinové dotace pro výuku angličtiny ve 2. třídě, přehled volitelných předmětů, výuka žáků se
specifickými poruchami i žáků nadaných, zařazování do stupňů podpory, tvorba individuálních
plánů, změna učebního plánu ve 2. třídě, disponibilní hodiny.
ad 5) Návrhy na rozvoj školy:
• Věra Turková – aktivní žák, spokojený rodič, spokojený učitel – vyhlášena V22 pro ZŠ
a MŠ, které se budeme účastnit; vybíráme vhodné šablony
• Věra Turková – Výzva 46 – Infrastruktura základních škol: projednáno s panem starostou,
do 13. září je možnost doplnit podněty. Záměrem je bezbariérovost školy (výtah),
rekonstrukce cvičné kuchyně (podpora řemeslné zručnosti), nákup výukových pomůcek
a zařízení pro výuku přírodovědných předmětů, zajištění vnitřní konektivity školy; částka se
blíží 4,7 mil. Kč, spolupodíl zřizovatele je 10%. Přijímáme nápady na další realizace.
• Věra Turková – zateplení části budovy, protipožární přepážky, zastřešení terasy, sociální
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zařízení v MŠ, výměna dveří ve třídách, projekt zahrada, úprava plochy za družinou (atrium,
relaxační prvky,...), prostory ve škole jsou plně využity, v MŠ bude uzavřeno patro (málo
dětí), které bude zatím využito jako prostor pro cvičení
Jaroslav Sembdner – dokončíme úpravy, navezeme hlínu a zatravníme, prohlédneme prostor
u tělocvičny a případně upravíme, dohoda: zatím plot není třeba, pak uvidíme; do začátku
školního roku bude hotov altánek v zahradě MŠ, bude přistaven plastový kontejner na papír,
budeme odvážet na obec, hodláme založit sběrný dvůr u rybníka Kocián
Jaroslav Sembdner – odborný ořez nově vysazených lip – přijede odborník

Usnesení:
1. Školská rada schvaluje změny ŠVP ZV k 1. září 2016, dodatek 6 v úplném znění,
2. Školská rada schvaluje opravu zápisu ze 6. dubna 2016, zrušena příloha číslo 1 (Dodatek 4)
3. Školská rada schvaluje výroční zprávu za školní rok 2015/2016
4. Školská rada bere na vědomí doplnění Školního řádu a návrhy na rozvoj školy.
Přílohy:
1. Výroční zpráva
2. Školní řád
3. ŠVP ZV platný k 1. září 2016
Zapsal: Mgr. Petr Lukáš
Četli:

