
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Datum: 25. 9. 2018 

Přítomni:  

zástupci školy  - Hedvika Tomíčková, Jitka Lušovská 

zástupci rodičů – Vladimíra Křenková, Magdalena Hrstková 

zástupci zřizovatele –Zdeňka Juříčková 

Host – ředitelka školy Pavlína Přikrylová 

Program: 

• Představení nových členů ŠR z řad pedagogů Mgr. Hedvika Tomíčková, Mgr. Jitka Lušovská. 

• Seznámení ŠR s hodnocení MPP pro školní rok 2017-18 a novým MPP pro rok 2018-19 

• Nutnost vybudování prostor pro ŠD - 2 oddělení - přechodně ve třídách. V příštím školním roce  

bude ke škole přistavěn nový pavilon s počítačovou a jazykovou učebnou. Stávající počítačová 

učebna bude propojena s výtvarnou dílnou a zde bude umístěno jedno oddělení ŠD. 

• Seznámení s výroční zprávou za školní rok 2017-18 a její schválení 

• Na žádost rodičů byla podána žádost o navýšení kapacity ŠD a od 15. 10. je schválená kapacita 

ŠD – 60 dětí (místo 50 dětí) 

• Rozšířili jsme spolupráce se SVČ Rožnov pod Radhoštěm a nabídli dětem více kroužků – nově 

Keramický kroužek a taneční kroužek Heard2beat, v nabídce byla možnost skupinové hry  

na nástroj – kytara, flétna -   nenaplnil se                  

• Zapojení školy do projektů v letošním školním roce: 

„Recyklohraní“, „Ovoce a zelenina do škol“, „Školní mléko“, podpora EVVO – projekt „Les ve 

škole“, „Papír za papír“, „Poklady pod modrým nebem“ (společně s MŠ) 

• Projekt „Stále se učíme“ a ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě projekt „Přímá a jasná 

podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí “ 

• Ve spolupráci se zřizovatelem řešíme i odvětrávání budov formou rekuperace a drobné úpravy 

školní zahrady. Nutností je zajištění přívodu kyslíku a odvádění pachů a par ve školní jídelně. 

 

 

                                                              …….……………………… 

                                                                                                          Zapsala: Mgr. Hedvika Tomíčková 

 

 

 

 

 



 

 

PREZENČNÍ LISTINA 

 

 

Zasedání školské rady ze dne 25. 9. 2018 

 

 

Přítomní členové školské rady 

Ivana Cabáková  

Zdeňka Juříčková  

Magdalena Hrstková  

Vladimíra Křenková  

Hedvika Tomíčková  

Jitka Lušovská  

 

 

 

 

Host. …………………………………. 

Mgr. Pavlína Přikrylová, ředitelka školy 


