Zápis zjednání školské rady Dobšice
ze dne 27.3.2018 v17.00
Místo konání – Obecní úřad Dobšice, Brněnská 80, 67182 Dobšice
Přítomni: Mgr. Kratochvílová Dagmar - předsedkyně školské rady ,Mgr. Petra Valášková –
zástupce pedagogických pracovníků, Řídká Dagmar - zástupce zákonných zástupců, Mgr.
Jaroš Petr - zástupce zákonných zástupců, Mgr. Hana Hrušková – zástupce zřizovatele, Ing.
Jenšovský Jaroslav - starosta obce – host, Mgr. Březovský Milan - ředitel školy – host, Anna
Černá – zástupce zřizovatele - omluvena
Program:

1. Přivítání členů ŠR
2. Mgr. Březovský – body k projednání a diskusi
3. Ing. Jenšovský – zpráva o stavu ZŠ+MŠ
4. Diskuse

Školská rada projednala:
Mgr. Březovský
1/ Domácí úkoly. Na základě požadavků některých rodičů byla diskutována možnost
vynechání DÚ. Toto je v kompetenci ŠR, která tento návrh neschválila.
2/ Zapomenuté oblečení v ZŠ – do 30.6. bude vystaveno v ZŠ, poté předáno na obec
k předání na charitatvní účely
3/ Škola v přírodě se bude konat v termínu 11-15.6.2018 za sníženou cenu díky
sponzorskému daru společnost Pegas.
4/ Informace o „malém zápisu“ v MŠ, vzhledem k nemocem menší účast dět, akce se bude
opakovat. Přítomné dět měly obecně problém s výslovnost.
Ing. Jenšovský
1/ Informace k VŘ na poskytovatele služeb v oblast ochrany osobních údajů, školení
pracovníků OÚ a ZŠ. Informace o vybraných frmách, cenách, termínech školení a analýzy
stavu na OÚ a ZŠ. Akce by měla být realizována do 25.5.2018
2/ Informace o stavu a záměrech pro investční akce MŠ a ZŠ. Oplocení, změna vstupu do MŠ
a OÚ, žaluzie, fotovoltaika a IR vytápění MŠ, stnící síť pískoviště MŠ, projektová
dokumentace přístavby ZŠ. Všechny akce probíhají, nebo proběhly dle plánu.
3/ dne 31.6.2018 končí funkční období stávajícího ředitele ZŠ pana Mgr. Březovského. Rada
města potvrdila pana ředitele Březovského ve funkci na další funkční období tj. 6 let.

Diskuse: Stav prací a předpokládané termíny ukončení rekonstrukce silnice 1/53

