Zápis č. 20 z jednání školské rady
konané dne 21. 10. 2019
Přítomní členové:
Omluveni:
Hosté:
Jednání zahájeno:

Ing. René Šebek, , Magda Chromková, Mgr. Hana Moravcová, Mgr. Denisa
Černohousová, Mgr. Šárka Pohanková, Mgr. Radmila Vavrušová
----21. 10. 2019 v 17.00 hodin

Zasedání Školské rady při Základní škole Králíky, Moravská 647 (dále jen „ŠR“) svolal, v souladu s
§ 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), předseda Školské rady Ing. René Šebek.
I) Program jednání:
1. Projednání a schválení změny ve Školním řádu
2. Projednání změn ve Školním vzdělávacím programu
3. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2018 - 2019
4. Diskuse
Usnesení č. 01: Školská rada schvaluje Program jednání. (6 – 0 – 0)
II) Jednání ŠR:
1. Změna ve Školním řádu
Čl. 2, odst. 8 řeší povinnosti žáků v souvislosti s používáním veškerých elektronických zařízení ve
škole, v době výuky. ŠR projednala a bere na vědomí změny v tomto odstavci.
Usnesení č. 02: Školská rada schvaluje dokument Školní řád v předloženém znění. (6 – 0 - 0)

2. Projednání změn ve Školním vzdělávacím programu
ŠR projednala a bere na vědomí, že z ŠVP jsou vyjmuty všechny nepovinné kurzy – lyžařské,
plavecké, turistické, cyklistické.
3. Schválení Výroční zprávy školy
Usnesení č. 03: Školská rada schvaluje dokument Výroční zpráva školy za rok 2018 - 2019
v předloženém znění. (6 – 0 - 0)

4. Diskuse
Žlutá škola – jsou vybudovány nové šatny, v příštím roce budou dokončeny pro všechny žáky,
proběhlo kácení nebezpečných stromů u vchodu do šaten, měla by proběhnout úprava stromů
v průčelí. Jsou zrenovovány vnitřní dveře a osazené nové prosklené dveře po vstupu do budovy.
Pěšina od bývalého stánku k šatnám – projednáno s vedoucím OVTS města. Okolí školy – již 2 roky
v řešení.
Bílá škola – nová environmentální učebna, otevřena v září, nyní probíhají práce na nové školní
kuchyňce, měla by být hotová 11. listopadu 2019, dále je zrenovována učebna fyziky.
S p. Ing. Šebkem konzultováno, kde by bylo možné sehnat dřevěný odpad pro žáky do dílen,
postup při žádosti o sponzorský dar na vánoční výstavu. S p. Mgr. Černohousovou konzultovány
možnosti dotací na výměnu oken v budově Žluté školy.
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III) Závěr:
Jednání ŠR bylo ukončeno v 18.15 hodin.
Zapsala: Mgr. Radmila Vavrušová

Za ŠR:

___________________________

_____________________________
Ing. René Šebek, předseda ŠR
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