Zápis z jednání školské rady dne 1.10.2019
Přítomny:

Ing. M. Pipková
Mgr. A. Tomsová
Mgr. M. Koťátková
Bc. J. Kubánková
Mgr. Z. Badová
R. Bašová
Ing. Hošková
Mgr. A. Slavíková
E. Najmonová

Program:
1. Přivítání
2. Zpráva Ing. Pipkové o plánu činnosti ZŠ ve školním roce 2019/2020
- změny v platbách za školní družinu, školní klub a zájmové kroužky
- změny nájemného za pronajímání tělocvičny a učeben v souvislosti
s navýšením cen energií
- pokračování podpory pro sociálně slabé rodiny v rámci projektu „Obědy pro
děti“ (v současné době využívá možnosti obědů zdarma 10 žáků)
- čerpání evropských dotací v rámci projektu Šablony II – tandemová výuka,
čtenářský a badatelský klub, doučování (Aj, Čj, M), speciální pedagog, školní
asistentka ve ŠD, další vzdělávání pedagogů
- čerpání dotace na plavání žáků 2. a 3. Ročníku, který proběhne v termínu
od 19. 11. 2019 – 30. 1. 2020
- pokračování mezinárodní spolupráce s polskou Sobótkou – 15 let vzájemné
spolupráce – kulturní program realizovaný v Polsku byl 10.10. 2019
předveden rodičům v rámci akce „Odpoledne pro rodiče“
- Lidická hrušeň - 21.10. 2019 beseda a vsazení památného stromu „Posla
naděje“
- příprava na letošní celoškolní projekt „Zahrada“
- příprava projektu „Přírodní učebna“
- podání žádosti o dotaci na vybavení odborných učeben
- plán třídních schůzek pro tento školní rok:
19. 11. 2019 třídní schůzka
9. 1. 2020 konzultace
21. 4. 2020 třídní schůzka
28. 5. 2020 konzultace
- zápis do 1. tříd – 7. a 8. 4. 2020
- testování SCIO: listopad 2019 – žáci 9. ročníku, duben 2020 – žáci 5. a
7. ročníku
- lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku - Vítkovice
- personální zajištění chodu školy – tři noví učitelé: Mgr. Iva Jungová,
Mgr. Michal Guse, Bc. Jan Janata
- zapojení žáků 4. B do projektu „Abeceda peněz“ – spolupráce s Českou
spořitelnou
-pozvánka na besedu s historikem K. Bílkem na téma „Výročí sametové
revoluce“ – 18. 11. 2019

3. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019.
4. Naplánování dalšího termínu schůze ŠR – červen 2020.
5. Ukončení ŠR

V Sobotce dne 2. 10. 2019

Vypracovala: M. Koťátková

