Školská rada – 14.10.2015
Účast: 8 členů školní rady (podpisy viz prezenční listina uschovaná u ředitele ZŠ Křtiny)
 zástupci obce: pí. Kuchyňková, p. Novotný
 zástupci rodičů: pí. Fišerová, p. Drápelová, p. Švenda
 zástupci pedagogů: pí. Dostálová, pí. Neužilová, p. Smejkal
 pan ředitel Lukáš
 návštěva: p. Habáň (starosta Březiny)
 omluveni: p. Rada

Program jednání:
1. Zahájení
2. Obecné informace, předešlé úkoly z minulé školské rady, různé
a. Počítačová učebna – proběhne žádost o finance na nové vybavení
b. Informace o proběhlých akcích
c. Detailnější popis jídel v jídelníčku – provedeno
d. Vši/zánět spojivek – projednáno znovu s vyučujícími, podpis potvrzení o
bezinfekčnosti od rodiče v případě podezření.
e. Stále nevybrané peníze od některých rodičů na školní pomůcky (dluh vůči škole)
f. Oprava střechy provedena za 553tis Kč
g. Školní družina rozšířena o 25 míst na 75 žáků
h. Jednání o rozšíření kapacity školky, změna místnosti zimní zahrady na jídelnu
školky, zpracovávání bezpečnostních podkladů atp. - plán 50 míst od jara 2015.
Bude znamenat dodatečné finanční náklady na lůžka, šatničky apod.
i. Větší spolupráce mezi ZŠ Křtiny, ZŠ Bukovina a ZŠ Březina – společný sportovní
den, setkání učitelů, pokračování plánováno dále
j. Detailnější soupis věcí do návrhu rozpočtu ze školky – probíhá, bude součástí
rozpočtu školy
k. Pravidla pro přijímání do školky v případě sourozenců (a eventuálního rozdělení).
Pokud je sourozenec již ve školce, získává body navíc. Neaplikuje se ale v případě,
že oba sourozenci teprve žádají.
l. Bodování pro přijímání do školky pro rok 2016/17 bude stejné jako pro rok 2015/16.
m. Zvonek pro zadní vstup (využíváno v době kroužků) – pro některé kroužky se nelze
dozvonit v případě pozdní docházky žáků. Je nutné, aby si vyučující kroužků
zajistili vyzvednutí dětí na začátku a vypuštění na konci.
3. Schválení výroční zprávy o činnosti školy ZŠ Křtiny a školních řádů
a. Zpráva dostupná v elektronické podobě na stránkách školy zskrtiny.cz
b. Dokument: Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ za 1.Q 2015 zastupitelstvem
městysu Křtiny – rozpočtová kázeň byla dodržena.
c. Zastupitelstvo obce Křtiny odsouhlasilo, školská rada: 8 pro schválení, 0 proti
d. Schválení školního řádu pro ZŠ Křtiny: 8 pro schválení, 0 proti
e. Schválení školního řádu pro MŠ Křtiny a školní družiny: 8 pro schválení, 0 proti
f. Schválení dodatku č. 2 ŠVP-ZV: 8 pro schválení, 0 proti
4. Zpráva školské inspekce ze září 2015
a. Kontrola na začátku září 2015, inspekce neshledala závady
b. Diskuze o možnosti předejít situaci v budoucnosti
Zápis provedl: Petr Švenda
Ověřovatelé zápisu: pí. Fišerová, pí. Kuchyňková

