Základní škola Jeseník, příspěvková organizace
Nábřežní 28/413  790 01 Jeseník
Tel.: 584 401 200, 731 406 111
E-mail: skola@zsjesenik.cz  IČO: 705 999 21

Zápis z jednání školské rady č. 6/2017
Datum:

20. 3. 2017

Přítomni:

Zdeňka Blišťanová (za zřizovatele školy)
Iva Peitlová (za zřizovatele školy)
Zdeňka Exelová (za zřizovatele školy)
Monika Blandová (za zákonné zástupce žáků ZŠ – BN)
Alena Řehová (za zákonné zástupce žáků ZŠ – N)
Radka Burešová (za pedagogické pracovníky školy – BN)
Marek Fellner (za pedagogické pracovníky školy – N)
Hana Kubová (za pedagogické pracovníky školy – P)

Hosté:

Svatopluk Sekanina (ředitel školy)
na veřejném jednání - Olga Joanidu (rodič)

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zebezpečení budov
Hodnocení Dne otevřených dveří
Konzultace o spolupráci s rodilým mluvčím, p. Jedličkou
Různé

ad 1)

Na obou budovách 1. stupně bylo v době jarních prázdnin nainstalováno dorozumívací videozařízení
pro zvýšení osobního bezpečí žáků, větší ochraně jejich osobních věcí a v neposlední řadě i pro
zvýšení samostatnosti žáků. Po úvodních nedorozuměních od 13. 3. probíhá vše v klidu a pořádku.

ad 2)

Na obou budovách prvního stupně ve dnech 14. a 15. 3. proběhl Den otevřených dveří. Akce byla
povedená a zájem byl nejen ze strany stávajících rodičů, ale i ze stran rodičů budoucích prvňáků.

ad 3)

Paní Exelová informovala o počátečních jednáních s p. Jedličkou – rodilým mluvčím (Aj). Byla
nabídnuta spolupráce v oblasti předmětu Konverzace v anglickém jazyce. Ze strany Školské rady
byla tato možnost vítána. Prosíme ředitele školy o pokračování jednání s panem Jedličkou.

ad 4)
A: Předsedou ŠR zůstává p. Brnka
B: P. Blišťanová uvedla další, upřesňující, informace o způsobu vybírání peněz od rodičů – přes
účet, ŠR projevila zájem o zřízení tohoto způsobu vybírání peněz na kulturní akce, kurzy,
potřeby do výchov, fotografie, družinu, .... Prosíme p. ředitele o zahájení jednání v tomto směru.
-1-

C: p. Joanidu přednesla připomínku na metody a formy práce v hodinách matematiky. Bude dále
zpracováno a hodnoceno, písemné vyrozumění této stížnosti 15. 5., na dalším jednání ŠR.
D: Návrh p. Joanidu na vylepšení jídelníčku na stránkách www.strava.cz – vysvětlení názvu jídla –
složení, alergeny, případně fotografie. Projedná p. Burešová s vyvařovnou a SOU a SOŠ – p.
Viternou.
E:

P. Exelová - hodnocení Zimních pohybových radovánek pro V. ročník. V příštích ročnících je
třeba se zaměřit na zabezpečení zázemí, pitného režimu pro děti.

F: Další jednání Školské rady:
15. 5. v 16 hodin na budově Nábřežní, od 16. 40 do 17. 30 hod. veřejné j.
12. 6. v 16 hodin na budově Nábřežní, od 16. 40 do 17. 30 hod. veřejné j.

zapsala Radka Burešová (místopředseda)

