
27. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Kanice ze dne 21. listopadu 2016 

 
Přítomni:  Ivona Matoušková (dříve Ondráčková) 

   Mgr. Radka Kokojanová 

   Hana Hynštová 

   Mgr. Alena Repová 

   Mgr. Dana Pospíšilová 

   Mgr. Kateřina Gronichová 

   Doc. Ing. Karol Molnár, PhD. 

   Vlastimil Minařík 

   Petr Petlach 

 

Nepřítomni: 0  

 

Pozvaní hosté:  pan ředitel Mgr. Ondřej Dostalík 

 

Školská rada je usnášení schopná. 

 

 

Body jednání: 
 

1) Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2015/16 

 

Výroční zprávu obdrželi členové ŠR v elektronické podobě před konáním zasedání k prostudování. 

Pan ředitel seznámil členy s hlavními body a změnami. 

 

Hlasování členů ŠR:  

Kdo souhlasí se zněním této Výroční zprávy ZŠ a MŠ Kanice za šk.rok 2015/16  

PRO: 9    PROTI: 0    ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 

 

 

 

2)  Další informace 

   

Paní učitelka, Mgr. Repová, informovala o nejbližších akcích. Děti v MŠ, žáci, rodiče a případně 

veřejnost jsou včas o všech akcích informováni v jednotlivých třídách třídním učitelem, na 

webových stránkách školy a v případě akce i pro širokou veřejnost také prostřednictvím místního 

rozhlasu obce Kanice (např. Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční koncert aj.) 

 

Paní učitelka Repová dále informovala o zájmových útvarech v naší škole.  

Probíhají od října do května, žáci jsou o všech informováni a v průběhu měsíce září se mohou do 

nich podle svých zájmů a možností přihlásit. Všechny jsou vypsané na webových stránkách školy.  

Jedním z těchto kroužků je školní časopis, který se nově jmenuje Kanická sojka. Je určen pro žáky, 

rodiče i veřejnost. Bude vycházet 4 x ročně a jeho cena je 20 Kč. Do časopisu si lze nechat umístit 

svoji reklamu. Vedoucí redakce uvítají jakékoliv sponzorské dary, které by sloužily na pokrytí 

nákladů za tonery. 

Dále v naší škole probíhají nadále také dyslektické kroužky a výuka ZUŠ Adamov. 

 

Pan ředitel, Mgr. Dostalík, informoval členy ŠR o nutnosti některých stavebních úprav ve školním 

areálu. Měly by by být zhotoveny postupně podle nutnosti a podle finančních možností (šatny žáků, 

školní jídelna a kuchyně aj.) 

 



 

 

Informace a diskuze o vandalismu ve školním areálu a přilehlém okolí, konkrétně vedle autobusové 

zastávky u tzv. altánku a „dřevěného“ hřiště.  

Za nezletilého žáka nese zodpovědnost zákonný zástupce (rodiče). V případě zjištění takového 

chování ve školním areálu se tato záležitost řeší se školou.   

Místa vedle školy (výše zmíněný altánek a hřiště), kde si žáci krátí čas čekáním na autobusy, již 

nepatří do školního areálu a tyto záležitosti se řeší s obcí Kanice. Pokud někdo z občanů zaznamená  

takovéto jednání, měl by informovat Obecní úřad nebo přímo policii.  

V každém případě je důležitá prevence takového jednání a při ev. vzniku potom důsledná 

spolupráce žák -  rodiče – škola - obec a provést jeho efektivní řešení.  

Kromě vandalismu se to také týká jednání, které nese prvky šikany.  

 

Informace členů ŠR, kteří jsou členy zastupitelstva obce Kanice o dopravní situaci před školou.  

Na vozovce by měl být umístěn zvýšený práh a tato záležitost je stále v jednání. Informace o vývoji 

budou poskytnuty zase na další schůzi ŠR a jsou průběžně uvedeny i na webových stránkách obce 

Kanice.  

 

 

3) Volná diskuze a ukončení  schůze ŠR. 
Příští schůze ŠR je naplánována na 24.4.2017. Předseda zašle členům pozvánku.  

 

 

 

Zápis četli: Ivona Matoušková   …............................................... 

  Mgr. Radka Kokojanová  …............................................... 

  Hana Hynštová   …............................................... 

  Mgr. Alena Repová   …............................................... 

  Mgr. Dana Pospíšilová  …............................................... 

  Mgr. Kateřina Gronichová  …............................................... 

  Doc. Ing. Karol Molnár, PhD. …............................................... 

  Vlastimil Minařík   …............................................... 

  Petr Petlach    …............................................... 

 

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

       Zápis provedla Hana Hynštová 

 

 

 V Kanicích dne 21.11.2016 


