
Zasedání školské rady dne 24. 5. 2007

1. Přivítání všech členů, poděkování za čas

2. Seznámení s plánem rady

3. Diskuse

Školní rok 2006/2007

A. Změny v personalistice
 nástup nové paní učitelky Mgr. Navrkalové Ivy

Paní učitelka velice dobře zapadla do kolektivu, je velice šikovná, svoje pracovní povinnosti
si  plní  velice  dobře  a  zodpovědně.  V současné  době  má  smlouvu  na  dobu  určitou,  ale
vzhledem k jejímu přístupu k práci, spolehlivosti a šikovnosti jí bude smlouva obnovena na
dobu neurčitou. Paní učitelka splňuje veškeré kvalifikační předpoklady a mimo jiné si ještě
více  zdokonaluje  svoje vzdělání  na další  VŠ,  která  je  zaměřena  na speciální  pedagogiku.
V současné době dokončila studium jazyka anglického, tak, aby mohla Aj. vyučovat.
 odchod p. vychovatelky Dočekalové do důchodu

Od nového školního roku bude přijata  nová p.  vychovatelka  p.  Večeřová Milena,  která
v současné době pracuje jako vychovatelka v dětském stacionáři na Hradišti. Má 8 letou praxi
s dětmi. Splňuje veškeré kvalifikační předpoklady podle zákona. Je místní, blízko od školy
(ranní družina), velice šikovná. Bude ji dána smlouva na dobu určitou s doložkou ještě dalšího
bakalářského studia.

B. Hodnocení roku, sportovní akce

 Turnaje v přehazované
 Turnaje v kapitánce
 Mc Donald Cup (kopaná)
 Běžecké závody
 Běh Terryho Foxe
 Cyklistické závody
 Plavání
 Kroužky  (florbal,  bruslení,  sportovní

atd.)
 Florbalová liga

C. Kulturní akce

 Vítání občánků 3 x ročně
 Logopedie (Valášková)
 Samhain Heloween
 Vystoupení pro důchodce
 Účast na Znojemském slavíčkovi
 Vánoční karneval pro děti
 Masopustní karneval
 Filmová představení
 Kroužky  (vaření  divadlo,  flétnový,

hudební atd.)
 Koncert
 Divadlo (ŠD, 1. třída)

D. Hodnocení žáků 5. ročníku

 Cermat testy

E. Environmentalní akce (ekologie)


Pan Popela

F. Preventivní akce


Přednáška p. Peterky (děti bez domova)

Akce ADRA

5. třída prevence v DDM Znojmo

G. Co nás čeká

 Škola  v přírodě  (celkové  náklady
kolem  25  000,-  Kč  škola  z rozpočtu
obce)

 Rodiče platí  stravu – pokud se do
budoucna  nebude  rozpočet  zvedat
úměrně  s cenami  energií,  pak  budou
tyto  akce  ohroženy  (budou  si  muset
rodiče platit vše.)
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 Přednáška  p.  Keppertové  o  školní
zralosti, výchově dětí apod.
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Výhledová koncepce školy - personalistika

 Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady podle zákona pro výkon svého
povolání.

 Všichni zaměstnanci se i nadále vzdělávají a budou se vzdělávat i v dalších školních
létech  (angličtina,  logopedie,  tvorba  ŠVP,  technika  –  počítače,  a  různá  profesní
školení.(komunikace s rodiči, kritéria školní zralosti apod.) - povinnost

Výhledová koncepce školy - materiální

 Řídí se rozpočtem školy
 Letos na tom budeme o něco hůře než v předchozí roky
 Museli jsme do rozpočtu zahrnout i plat p . Novotné (4 hodinové děti) a tím se nám

snížily prostředky tzv. DKP, opravy, materiál atd.
 Rádi bychom vybudovali za pomoci OÚ Dobšice nové hřiště na dvoře (chodíme ven a

povrch opravdu není  ideální,  i  když  z hygienického  hlediska  je  vše  v  pořádku,  p.
Večeřová musí neustále kropit.

 Námět do diskuse, nevyužitý pozemek za školou, v současné době využívaný panem
Švédou. Zaměstnanci se shodli na tom, že by bylo dobré vybudovat na tomto pozemku
jakousi hrací plochu (písek, průlezky adt.).

 Zmodernizovat třídu za ředitelnou – dataprojektor, počítač atd.

Výhledová koncepce školy – výuková

 Angličtina (3. třída), ve druhé třídě jen pro zájemce formou kroužku
 Počítače – internet
 Činnostní učení – nové trendy ve výuce
 Výhoda je výuka v malých dětských kolektivech (cca 15) ideální
 Nový ŠVP – vysvětlení o co jde, tvoříme sami, dá se měnit, může zasahovat i rada

školy

Opravy

 Nutná výměna sporáku ve školní kuchyni (70 000,-) - ivestice
 Montáž termostatických hlavic zatím jen ZŠ (80 000,-) - ivestice

Vše se svolením obce
 Ostatní drobné opravy zatím provádí p. Buchta (práce všeho druhu) nebo p. Hubeňák

(zednickou)
 Dále je potřeba oprava podlah a koberců v MŠ, oprava, popř. výměna oken

Diskuse
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