Zápis z jednání školské rady dne 13.8.2020
Přítomni: Hájek Ladislav, Mgr. Jurčanová Zdena, Mgr. Skalická Eva, Vágner Roman,
Mgr. Tátošová Věra, Mgr. Hlaváčková Vanda, Zářecká Petra
Hosté: Ing. Paďour Josef, Ing.Trejtnarová Jana, Mgr. Kodytková Klára
Omluvena: Křivánková Petra

Program: 1.) Investice do ZŠ Kunvald ze strany městyse
2.) Digitalizace školy
3.) Schválení školního a klasifikačního řádu 2020-2021
4.) Záměry a plány se ZŠ Kunvald p. řed. Mgr. Kodytkové Kláry
5.) Školní ples 2021
1.) plán investic do ZŠ ze strany městyse
Paní Ing. Trejtnarová a pan Ing. Paďour seznámili školskou radu s tím, že již byly předány
podklady ke zpracování projektové dokumentace, k zamýšlenému investičnímu záměru
s objektem bývalého penzionu u lípy, aby mohla být zahájena přestavba. Když vše půjde dle
dobře mohla by na jaře příštího roku začít přestavba přízemí objektu, kde vznikne školní
jídelna pro ZŠ a MŠ. Další prostory penzionu by mohly být v budoucnu využity na byty např.
pro zaměstnance školy (učitelé, školník, atd.) Místo stávající a z hygienického hlediska
dlouhodobě nevyhovující kuchyně, jídelny a případně i bytu školníka by mohla vzniknout
šatna pro žáky a prostory školní družiny. Dále se uvažuje o přesunu sborovny a ředitelny a
tento prostor by získala Mateřská škola jako další třídu, čímž by se zvýšila kapacita školky a
vyřešilo by se další hygienické provizorium, ve kterém školka funguje. V plánu je také zajistit
prostory pro výuku ručních prací - dílny.
2.) Digitalizace školy
Paní ředitelka informovala školskou radu, se záměrem vybavit učitele novými notebooky,
aby byli připraveni na event. podobnou situaci, která nastala na jaře a výuka by musela
probíhat online. Probíhá stanovení parametrů, odhad ceny a zajišťování prostředků ve
spolupráci s obcí případně možnosti dotačních titulů na pořízení noteboaků. V této
souvislosti budou učitelé odborně vyškoleni a poté jsou také v plánu semináře pro rodiče
žáků. Hledá se jednotná platforma pro výuku, komunikaci i práci s důrazem na zjednodušení
pro všechny zúčastněné (učitelé, žáky i rodiče).

3.) Schválení školního a klasifikačního řádu 2020-2021
Školní a klasifikační řád byl jednoznačně schválen všemi členy školské rady. (Petra
Křivánková hlasovala formou emailu).
4.) Záměry a plány nové paní ředitelky Mgr. Kodytkové K.
Paní ředitelka sdělila, že chce především více prohloubit spolupráci učitelů, školské rady,
rodičů a zástupců městyse obecně spojit školu s veřejností. Více školu otevřít!
Na podzim by se měla obnovit cvičná kuchyňka, kterou je třeba ještě dovybavit kuchyňskými
spotřebiči.
Opětovně budou mít všichni učitelé jednu sborovnu, aby se více setkávali a předávali si
informace. Sborovna je nově vymalována.
Personální zajištění učitelů na prvním stupni je ještě v řešení. Náhradu za své místo učitelky
je již zajištěno paní učitelkou Martínkovou. Další dvě učitelky se přihlásily do VŘ. Vše by mělo
být uzavřeno do začátku školního roku a personálně zajištěno.
5.) Školský ples
Návrh na téma plesu byl spojen s myšlenkou, že škola má v září výročí 90let od svého
vzniku. Ples by se tedy nesl v duchu: „ Slavnostní školní ples k 90tému výročí ZŠ Kunvald“.
Výzdoba sálu by mohly být různé předměty ze školního prostředí (mapy, pravítka, aktovky,
lavice s kalamářem,….). Předtančení by mohla zajistit děvčata ze druhého stupně ZŠ.
Podrobnosti budou projednány na další školské radě.

…………………………………………………
Věra Tátošová (zapisovatelka)

…………………………………………………
Vanda Hlaváčková (ověřovatelka zápisu)

……………………………………………………
Ladislav Hájek (předseda školské rady)

