Zápis z jednání Školské rady
při Základní škole a Mateřské škole Rudolfov
ze dne 12. listopadu 2019
Místo konání: ZŠ Rudolfov
Přítomni:

Mgr. Ivo Schuster – ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov
Mgr. Jana Vašková, Mgr. Jakub Hřivnáč – pedagogičtí pracovníci
PaedDr. Ondřej Švejda – zástupce zřizovatele
Ing. Martina Kadounová, Mgr. Martina Vavříková – zástupce nezletilých žáků

Omluven:

Mgr. František Chrastina – zástupce zřizovatele

Program jednání:
1. Zahájení
2. Investice, opravy a rekonstrukce školy v červenci až září 2019, čerpání z investičního
fondu
3. Organizace školního roku 2019/2020
4. Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Rudolfov za školní rok 2018/2019
5. Různé

Zápis z jednání

1. Zahájení
V 15:30 hodin zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Jana Vašková jednání školské rady a omluvila
Mgr. Františka Chrastinu.
2. Investice, opravy a rekonstrukce školy v červenci až září 2019, čerpání z investičního
fondu
Z investičního fondu byla uhrazena oprava chodby v MŠ, nákup nové lednice do ZŠ. Z rozpočtu školy
byly vymalovány 2 třídy, chlapecké WC na 1. stupni, na 2. stupni byla třída bývalé 9. třídy vymalována
a vyměněna podlahová krytina, na dvoře byla opravena kanalizace, osazeno nově zábradlí před
jídelnou do Svážné ulice a též byl zaplacen projekt na nové šatny. Dvě nové třídy byly vybaveny mj.
školními lavicemi, skříněmi a interaktivní tabulí.
3. Organizace školního roku 2019/2020
Školní rok začal bez problémů, jedna paní učitelka půjde na mateřskou dovolenou a je zajištěn zástup
aprobovanými pracovníky. Byl vypsán inzerát na uklízečku do MŠ a kuchařku do jídelny ZŠ.
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4. Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Rudolfov za školní rok 2018/2019
Výroční zpráva byla pochválena zástupci rodičů a následně schválena přítomnými členy školské rady
bez připomínek.
5. Různé
Ředitel školy seznámil školskou radu s plánem výměny podlahové krytiny ve 2 třídách ještě do konce
kalendářního roku a další 2 třídy jsou naplánovány na jarní prázdniny. Ze střechy školy byl odstraněn
anténní systém pro síť mobilních telefonů T-Mobile. Po chodbách školy a v kabinetech byla nově
zavedena bezdrátová síť WIFI pro učitele, neboť původní pevné připojení počítačů v kabinetech
nebylo dostačující. V návaznosti na minulou stížnost na školní jídelnu, vedoucí školní jídelny upravila
názvy jídel a oba zástupci pedagogických pracovníků i ředitel chválili kvalitu i pestrost jídel.
Mgr. Vavříková se dotazovala na volitelné předměty v 7. třídě, jakým způsobem byly myšleny – jako
doučování nebo jako rozšíření vědomostí a zda není možnost jiného rozložení jednotlivých předmětů.
V již rozběhlém rozdělení dětí do volitelných předmětů bohužel není změna možná, ale v novém
školním roce bude zavedena anotace k jednotlivých volitelným předmětům, která bude dostupná pro
rodiče i děti před samotným výběrem. Ze strany zástupců rodičů byla pochvalně přijata oprava
Poštovní ulice, přístupové cesty k tělocvičně i chodníku do MŠ.

Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin.
Zapsala: Ing. Martina Kadounová
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