
Zápis ze schůze školské rady dne 3. 11. 2017 
 

 

Dne: 3. 11. 2017  

Místo konání: ZŠ a MŠ Kašava 

Zúčastnili se:  

členové školské rady: Jaroslav Holý 

                                   Mgr. Jana Šindelářová 

                                   Jana Holá (Janků) 

 ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vlk 

 

 

Program: 

 

1. Ředitel školy předložil k projednání výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017.  

Výroční zpráva obsahuje všechny náležitosti dané zákonem, ŘŠ se zaměřil na úspěchy žáků 

naší školy v celé škále soutěží od regionálních po celorepublikové. Což je velmi pozitivním 

dokladem toho, že škola nabízí mnoho možností, jak prezentovat vědomosti nebo sportovní 

dovednosti našich žáků i mimo školu. Zpráva také zahrnuje činnost mateřské školy v daném 

školním roce. 

 

2. Ředitel školy a ŠR diskutovali o hospodaření školy a dohodli se, že hospodářka školy 

seznámí se zprávami o hospodaření školy za školní rok 2016/2017 a kalendářní rok 2017 na 

začátku nového roku, tj. během ledna 2018. 

 

3. ŘŠ a ŠR jednali, vzhledem ke končícímu mandátu ŠR, o volbách nových zástupců pro další 

období. Rodiče i pedagogičtí pracovníci budou osloveni elektronickou cestou přes Edupage, 

kde budou připraveny jak kandidátky, tak volební lístky pro rodičovskou veřejnost i 

pedagogy. Termín voleb stanoví zastupitelstvo obce Kašava. 

 

4. ŘŠ seznámil ŠR s programem pedagogické intervence, tj. preventivními programy pro žáky 

– skupiny i jednotlivce ve spolupráci se speciální pedagožkou, výchovným poradcem a 

preventistou. Speciálně cílenou péči poskytuje na naší škole sl. Aneta Miklová – působí jak ve 

školním klubu, který funguje pro žáky 2. stupně, tak ve třídních kolektivech, kde se zaměřuje 

na posilování kladných vztahů mezi dětmi. 

 

5. V diskuzi se projednaly záležitosti, týkající se výuky náboženství na naší škole. Řešením 

situace se bude zabývat ŘŠ ve spolupráci s místním p. farářem.  

 

Dále bylo poukázáno na rozmáhající se značně nebezpečné sportovní aktivity chlapců zvané 

parkur – charakter a náročnost této disciplíny vyžaduje odborné vedení, v opačném případě 

hrozí nebezpečí těžkých úrazů. Bylo doporučeno směřovat zájemce do center v okolí, která 

tuto sportovní aktivitu provozují nebo alternativně znovuobnovit kroužek brake-dance, ve 

kterém je možné kompenzovat fyzicky náročné prvky. 

 

Závěrem se řešily možnosti exkurzí do různých firem a provozů v Kašavě a okolí, zejména 

pro žáky 8. a 9. třídy, aby si nejen udělali představu o možném budoucím povolání, ale také si 

je i vyzkoušeli, eventuálně namotivovali pro studium daného oboru. ŘŠ osloví rodiče ke 

spolupráci v této oblasti. 

 

5. ŠR se dohodla s ŘŠ, že další schůzka proběhne dle aktuální situace. 

 

 

 

V Kašavě, 3. 11. 2017                                                                    Zapsala: Mgr. J. Šindelářová 


