
Zápis z jednání Školské rady ze dne 23.4.2015

Přítomni:
Jana Bartošková
Renata Fišmistrová
Ing. Arch. Ing. Tomáš Lohniský
PhDr. Miroslava Měchurová
Mgr. Alena Derková
Mgr. Renáta Kynclová

Host: Mgr. Ivana Ullmannová – ředitelka školy

Program:
1. Kontrola bodů z jednání ŠR ze dne 15.12.2014 – otevřené body z předchozího jednání:

            bod č. 5 – Osazení nového stromu za pokácený strom na školním pozemku – za zřizovatele 
řeší Ing.Arch.Ing. Lohniský v souvislosti s novou koncepcí školy a okolí.
            bod č. 6 – Plán osazování školní zahrady – průběžně bude projednávat Mgr.Kynclová s paní 
Fraňkovou, členkou komise Životního prostředí Města OV
 bod č.7 – Oplocení školního pozemku – za zřizovatele bude řešit Ing.Arch.Ing. Lohniský

bod č.10 – Ing.Arch.Ing. Lohniský se bude zabývat koncepcí školního dvora před vstupem 
do školy a vybudování auly školy s možností zakrytí a sjednocení vstupů do školy. Návrhy
na řešení těchto prostor budou řešit i žáci školy – zajistí ŘŠ přes Školní parlament

Výše uvedené body se budou moci začít řešit až po stavebních úpravách na budově ZŠ, které 
proběhnou v období červenec-září 2015.

2. Vzhledem k působení tělesně postižené dívky na 2.stupni ZŠ a vzhledem k tomu, že ZŠ není 
bezbariérová, požádala ŘŠ zástupce Města OV o zjištění ,jaké varianty “ schodolezu nebo 
plošiny” by bylo možné do školy instalovat. PhDr. Měchurová přislíbila, že do 30.4.2015 
zjistí možnost (bezplatného) zapůjčení “schodolezu” od pojišťovny/organizací.

3. Ing.Arch.Ing Lohniský informoval, že vedle nového prvního multifunkčního hřiště je v 
plánu vybudovat 2. multifunkční hřiště.

4. Rozšíření primární prevence v oblasti návykových látek, poučení rodičům – informace na 
web školy, vytištění letáků – ve spolupráci s městem bude za školu řešit Mgr. Vodičková-
zajistí ŘŠ.

5. Informace o příštím termínu jednání Školské Rady se vyvěsí na webové stránky školy,aby 
byla předána  rodičům dětí a ti měli možnost toto jednání navštívit. Zajistí Jana Bartošková ve 
spolupráci s ŘŠ.

Zapsala: Jana Bartošková


