Základní škola Dobrá, příspěvková organizace
Adresa: Dobrá 860, 739 51 Dobrá, IČO: 68334273 DIČ: CZ68334273
 558 412 461,  558 412 460
Internet: http://www.zsdobra.cz, e-mail: zsdobra@zsdobra.cz

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Dobrá ze dne 16. května 2019
Místo konání: ZŠ Dobrá
Přítomni: (viz prezenční listina)
Za zřizovatele školy: Libor Mlčák, Tomáš Vojtovič
Za zákonné zástupce žáků: Martina Sikorová, Dalibor Sklář
Za pedagogy: Mgr. Jiří Nohel, Mgr. Alexandra Blažková
Hosté: Mgr. Radka Otipková – ŘŠ, Mgr. Michaela Kuboňová - ZŘ
Program jednání:
 Příprava organizace školního roku 2019/2020.
 Informace k výsledkům dotazníkového šetření „Mapa školy“.
 Informace ŘŠ o novinkách ve škole, nové projekty pro školní rok 2019/2020.
 Informace ŘŠ o plánovaných rekonstrukcích o prázdninách.
 Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020.
 Pozvání na otevřené odpoledne v atriu školy, šerpování žáků 9. ročníků.
 Diskuze, různé.
Závěry, připomínky a náměty:







ŘŠ informovala členy Školské rady o novinkách ve škole, projektech plánovaných pro
příští školní rok a o plánovaných rekonstrukcích, které se uskuteční o hlavních
prázdninách. Nikdo nevznesl žádnou připomínku.
Členové Školské rady byli dále seznámeni s organizací školního roku 2019/2020,
počtech tříd a žáků. V závislosti na stoupajících počtech dětí, se výuka prvních tříd
přesune do staré budovy školy.
ŘŠ informovala členy ŠR o výsledcích dotazníkového šetření „Mapa školy“.
ŘŠ informovala ŠR o výsledcích přijímacího řízení na SŠ.

Připomínky z řad rodičů, diskuze:
D. Sklář: Bude se stavět nová budova školky?
L. Mlčák: Zatím se o tom neuvažuje. Je zpracována PD. Bude záležet na tom, zda bude
vyhlášen dotační program.
T. Vojtovič: Má škola problémy s drogami a návykovými látkami mezi dětmi?
ŘŠ: Mezi dětmi se občas objeví elektronické nebo klasické cigarety. Jinak problémy
s drogami na škole nemáme.
M. Sikorová: Neuvažuje škola o zákazu zastavení kolem chodníků u školy a hlavně při
výjezdu na hlavní silnici? Mnohdy je problém od školy vyjet. Zaparkovaná auta brání výhledu

při výjezdu na hlavní silnici. Mezi auty se navíc pohybují děti, které mohou kdykoliv
vběhnout přímo před jedoucí auto.
L. Mlčák: Obec zvažuje rozšíření chodníků v okolí školy. Taktéž zvažuje osadit křižovatku u
budovy „staré školy“ dopravními značkami se zákazem zastavení. Rodiče mají nyní vytvořeno
spoustu parkovacích míst kolem budovy obecního úřadu. Mohou je využívat. Jen je
samozřejmě pohodlnější si zastavit téměř u vchodu do budovy školy.

V Dobré, dne 16. května 2019
Zapsal: Mgr. Jiří Nohel

