Zápis z jednání školské rady Dobšice
dne 26. 3. 2019 v 17:00 hod

Místo konání: Obecní ú řad Dobšice, Brněnská 80, 671 82 Dobšice

Přítomni: Mgr. Dagmar Kratochvílová – předsedkyně školské rady,
Mgr. Petra Valá šková , zá stupce pedagogických pracovníků , Bc. Zuzana Rá čková –
zá stupce zá konných zá stupců , Mgr. Petr Jaroš– zá stupce zá konných zá stupců ,
Mgr. Hana Hrušková – zá stupce zřizovatele, Mgr. Milan Březovský – ředitel školy,
Ing. Jan Pausar, MUDr. Libor Vykoupil – člen zastupitelstva a obecní rady
Program:
1.
2.
3.
4.

Přivítá ní členů Školské rady
Mgr. Milan Březovský – body k projedná ní a diskusi
Ing. Jan Pausar – stavební ú pravy ZŠ a MŠ
Volná diskuse

Školská rada projednala:
Změnu stavu stávajícího aparátu ZŠ
-

dle předložené projektové dokumentace plá nované rozšíření apará tu ZŠ
plá novanou přestavbu a rozšíření stá vající školní družiny na menší tělocvičnu
(cca 10x12mx5m)nad ní vznikne další využitelná místnost pro výuku
přístavba šaten v zadní čá sti budovy školy
nové uspořá dá ní tříd a kabinetů po plá nované přestavbě
přemístění školní družiny blíže k východu ze ZŠ

Záměr výstavby sportovní haly
-

hledá se vhodný pozemek
volná diskuse, ná vrhy

Letní ozdravný pobyt(LPO)
1. Dle výsledků dotazníků a řadě kladných reakcí se LPO bude opět konat v
Bojanovicích(na místě koná ní proběhly a probíhají opravy např. výměna dlažby,
oprava sociá lního zařízení, přibyla venkovní umyvadla, proběhla výměna okapů
atd.
2. Letošní téma: juná ctví, tramping, skauting
3. Ná vrh na možnost příspěvku na dopravu od obce

Školní výlety
1. Planetá rium – schvá leno
2. Jungle park – v jedná ní
Sportovní vyžití a reprezentace ZŠ
1. Vybíjená
2. Karolínka
3. Přehazovaná
Dotace
1. Díky inkluzi snažší získá ní finančních prostředků na podporu vzdělanosti a
tělovýchovy např. dotace na výuku plavá ní, ná kup noteboků
2. Jedná ní s MAS, OVOV
Volná diskuse k tématů m

