ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
ZŠ ŘEČANY NAD LABEM
DNE 13. 10. 2015
Přítomni: Mgr. Zemánek, Mgr. Doubravová, Mgr. Vohralíková, Ing. Matoušková,
M. Nedbalová, A. Navrátilová
Omluveni: K Teplá
Program:
1. Výroční zpráva za rok 2014/2015
2. Informace o dokumentech ZŠ
3. Informace o zahájení nového školního roku 2015/2016
4. Různé, diskuze
1. Výroční zpráva
Ředitel školy Mgr. Zemánek seznámil přítomné s Výroční zprávou za rok 2014/2015.
Všichni přítomni Výroční zprávu schválili.
Po schválení odevzdává ředitel školy dokumenty na obecní úřad.
2. Informace o dokumentech ZŠ
Ředitel školy Mgr. Zemánek a zástupkyně ZŠ Mgr. Doubravová podali informaci o dalších
dokumentech ZŠ. Všechny dokumenty jsou na webových stránkách školy.
 Rámcový plán práce na školní rok 2015/2016
 Minimální preventivní program (zpracovala Mgr. Banková)
 Plán environmentální výchovy (zpracovala Ing. Pušová)
 Plán ICT (zpracovala Mgr. Doubravová)
Pan ředitel poděkoval obecnímu úřadu za 17 nových počítačů do počítačové učebny,
určených k výuce žáků.
3. Informace o zahájení školního roku
Mgr. Zemánek informoval přítomné o zahájení školního roku. V současné době máme 213
žáků. Je to o 8 více než vloni. Díky obecnímu úřadu byly otevřeny dvě první třídy (28 dětí).
Učitelky tak mohou v menším kolektivu uplatnit více individuální přístup.
Dále informoval přítomné o nástupu nových zaměstnanců do ZŠ (Mgr. Hájková – třídní
učitelka 2. A, M. Hloušková – vychovatelka ŠD a T. Jilma – školník).
Pan ředitel vyzdvihl pomoc obecních úřadů z Kladrub a Trnávky. Obě obce poskytly škole
finanční dary. Z těchto peněz bylo obnoveno osvětlení v současné 5. třídě. Do konce roku
dojde k vybudování nového osvětlení ještě v jedné třídě. Trnávka věnovala finanční dar
i mateřské škole. Peníze budou použity na zahradu v areálu MŠ.
Mgr. Doubravová informovala o dotačním programu „Tablety – pomůcka pro pedagoga.“
V průběhu loňského školního roku proběhlo několik školení pedagogů o práci s tablety. ZŠ
získala 15 tabletů. Tyto tablety využijeme pro práci se žáky ve výuce.
Mgr. Zemánek informoval o účasti ZŠ v programu „Výzva 56“. Jde o dotaci na knihy
a zájezdy do zahraničí pro naše žáky. V rámci čtenářských dílen získá škola 280 knih. Dílny
se uskuteční ve 4 třídách za přítomnosti učitelek - Mgr. Bankové, Mgr, Čeřovské, Ing. Pušové
a Mgr. Vohralíkové. Dále proběhnou 2 zahraniční zájezdy – Anglie (20 dětí,

Mgr. Doubravová, Bc. Horálek) a Německo (20 dětí, Mgr. Danielová, Mgr. Grande). Výběr
žáků byl uskutečněn veřejným losováním. Součástí obou zájezdů je i 9 hodin výuky
v příslušném jazyce.
4. Různé, diskuze
- Paní starostka Ing. Matoušková vznesla dotaz ohledně sběru starého papíru a sběru víček pro
Lucinku. Další sběr papíru bude v dubnu. Sběr víček stále pokračuje. Z obecního úřadu
dovezou další nasbíraná víčka od občanů obce do školy.
- Paní Matoušková se ptala na kvalifikaci učitelů. V současné době studuje Bc. Horálek
a paní vychovatelka Hloušková.
- Paní Navrátilová informovala, že školní ples bude 30. 1. 2015.
- Paní Matoušková upozornila na nevhodné chování některých žáků u autobusové zastávky.
V případě nevhodného chování a vandalismu budou upozorněni rodiče těchto dětí.
- Pan ředitel informoval přítomné o dvou rozbitých oknech, o poškozené fasádě, poničené
okrasné zahradě a venčení psů v areálu školy. Všichni přítomni se shodli, že je třeba
instalovat kamery a oplocení kolem areálu. Paní starostka souhlasila a areál školy tak bude
střežen a chráněn proti vandalům.
Zapsala: Mgr. Jana Vohralíková

