Zápis
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Hrušovany nad Jevišovkou
ze dne 1. 10. 2019

Zahájeno:
Přítomni:

15:15 hodin
Mgr. Hana Smutná, Mgr. Petra Svachová, Mgr. Monika Hušková, Monika Čertková,
Pavel Makrovský

Omluven:

Kamila Watters, Ing. Eliška Volná, Rostislav Svída, Ing. Karel Sekula

Předsedající: Mgr. Petra Svachová
Hosté:
Mgr. Blanka Soukupová

1) Zahájení
Program: 1) Zahájení, kontrola usnesení
2) Představení členů školské rady
3) Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018/2019
4) Různé
5) Závěr
Kontrola usnesení:
ze zasedání ŠR ze dne 26. 3. 2019 – celkem 3 usnesení.
a) usnesení nepodléhající kontrole – 1/2019, 2/2019, 3/2019
b) splněná usnesení --------

2) Představení členů školské rady
Předsedkyně školské rady představila přítomným členům pana Pavla Makrovského, nového člena,
který minule nebyl přítomen.

3) Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018/2019
Diskuze:
členové ŠR diskutovali o obsahu výroční zprávy:
- zástupci rodičů hodnotí počet akcí konaných ve škole jako dostatečný a obsahově vhodné pro
děti
- škola plánuje akci navazující na Hrušovanský klásek – pokud bude zájem ze strany dětí, chtěla
by škola v novém Společenském centru v Hrušovanech n. Jev. pořádat akci Hrušovanská
písnička
- diskuze o akci „Pěšky do školy“ – problém s dopravou u prvního stupně ZŠ – paní ředitelka
opět psala na PČR, aby situaci řešili
- situace ohledně bezpečnosti byla řešena paní ředitelkou na MěÚ i na radě města (návrh
přesunout parkovací místa nahoru k hale a zbudovat schody přímo ke škole, upravit dopravní
značení)
- oslava výročí 100 let české školy v Hrušovanech n. Jev. proběhla pouze v rámci ZŠ, žáci měli
besedu na dané téma, fotografie a informace byly ve škole vystaveny více než měsíc a dodnes
visí na chodbě klip, který tuto událost dětem připomíná

Návrh usnesení:
ŠR schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2018/2019.
Pro
5
Proti
0
Zdržel se 0 (Usnesení schváleno)

4) Různé
Mgr. Petra Svachová informovala členy o nabídce kroužků pro letošní školní rok. Některé se však
ani neotevřou pro nízký zájem žáků. Probíhající kroužky budou zveřejněny na webových stránkách
školy, jejich činnost bude zahájena 1. 10. 2019.
Mezi žáky byl velký zájem o kroužek basketbalu, ale chybí vedoucí. Učitelé osloví dobrovolníky
z řad rodičů na třídních schůzkách, pan Makrovský se pokusí oslovit někoho ze sportovců, kteří
chodí hrát basketbal do sportovní haly.

5) Závěr
Zasedání ŠR bylo ukončeno v 16:05 hodin.

……………………......................
Mgr. Petra Svachová
předseda

.....................................................
Monika Čertková
zapsala

Výpis usnesení ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Hrušovany
nad Jevišovkou ze dne 1. 10.2019
4/2019 ŠR schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2018/2019.

