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Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Dobrá ze dne 12. 9. 2019
Místo konání: ZŠ Dobrá
Přítomni: (viz prezenční listina)
Za zřizovatele školy: Tomáš Vojtovič, libor Mlčák
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
Omluveni:
Program jednání:
Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019.
Projednání koncepce rozvoje školy na období 2019/2020 – 2022/2023.
Informace o novinkách pro školní rok 2019/2020.
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020.
Informace o proběhlých rekonstrukcích a opravách během hlavních prázdnin.

Připomínky a náměty:
Ředitelka školy Mgr. Radka Otipková seznámila členy ŠR s výroční zprávou školy za
školní rok 2018/2019.
Připomínky:
T. Vojtovič: Jaký je v posledních letech vývoj přijetí žáků na učební obory v poměru
maturitních oborů?
R. Otipková: V školním roce 2018/19 byl počet žáků, kteří se dostali na učební obory
vyšší (22 %), než ve školním roce 2017/18 (16 %), více žáků se studijními předpoklady.
Ředitelka školy dále seznámila členy ŠR s koncepcí školy na období 2019/2020 –
2022/2023 – bez připomínek.
Dále ředitelka školy informovala o plánovaných rekonstrukcích a akcích pro letošní
školní rok a
Připomínky:
M. Sikorová: bude na konci školního roku vyhlášeno ředitelské volno?
R. Otipková: Pokud budou realizovány plánované prázdninové opravy a
rekonstrukce (v závislosti na schválení rozpočtu), je pravděpodobné, že školní rok
skončí o několik dní dřív. Plánujeme totiž zrealizovat kompletní rekonstrukci podlah
ve školní kuchyni, což bude časově velmi náročná akce.
L. Mlčák: Bude letos Vánoční jarmark?
R. Otipková: Ano, plánujeme letos opět páteční termín, který se nám loni osvědčil.
S největší pravděpodobností bude jarmark v pátek 13. prosince 2019.

Závěry:
Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019.
V Dobré, dne 12. 9. 2019
Zapsal: Mgr. Jiří Nohel

