
30. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Kanice ze dne 16.dubna 2018

Přítomni:             Mgr. Radka Kokojanová
Hana Hynštová

                                   JUDr. Martin Ondroušek
Mgr. Alena Repová
Mgr. Dana Pospíšilová
Mgr. Kateřina Gronichová
Vlastimil Minařík
Lenka Vašíková

Nepřítomni: Doc. Ing. Karol Molnár, PhD. - omluven, pracovní důvody

Pozvaní hosté: pan ředitel školy Mgr. Ondřej Dostalík

Body jednání:

1) Představení nových členů a volba předsedy školské rady.

Na schůzi jsme se dnes sešli poprvé po volbách členů ŠR na další tříleté období. Byli představeni
noví  členové  –  paní  Lenka  Vašíková  (zástupce  obce  Kanice)  a  pan  JUDr.  Martin  Ondroušek
(zástupce rodičů). 
Proběhla volba předsedy školské rady a jednomyslně byla zvolena paní Hana Hynštová.

2) Dodatek k ŠVP
 
Členové ŠR obdrželi text dodatku ke Školnímu vzdělávacímu programu v elektronické podobě před
zahájením schůze k prostudování. Paní učitelka Mgr. Alena Repová k němu podala informace.
Členové ŠR tento dodatek berou na vědomí.

3) Informace pana ředitele
 
V příštím šk. roce 2018/19 by se otevřela jedna 1. třída. S příchodem žáků z Babic a Ochoze se
bude muset rozdělit 6. třída (nyní 5.třída) na dvě třídy.
V souvislosti s přístavbou školy, která by měla být zahájena v červenci a zasáhne do podzimu 2018,
bude problém s jednou třídou, které bude chybět kmenová učebna. Pravděpodobně třída, která bude
mít nejnižší počet žáků, bude v náhradním, maximálně vhodném prostoru. Pan ředitel tuto situaci
bude ještě řešit, vybere nejlepší variantu a na příští schůzi členy ŠR s tím seznámí.

4) Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Kanice



V loňském roce zaniklo SRPŠ a byl založen „Spolek rodičů při  ZŠ a MŠ Kanice“, který kvůli
potížím tento rok rovněž zanikne.  Finančně se přispívalo např.  na teambuilding,  lyžarský kurz,
karneval,  odměny do soutěží,  zápis do 1.  třídy,  pasování prvňáčků na čtenáře,  dětský den a na
mnoho dalších. Členové ŠR diskutují o možnostech jak by šlo po rozpadu Spolku rodičů i nadále
takto finančně školu podporovat.

5) Volná diskuze a ukončení schůze ŠR

Zápis četli: Mgr. Radka Kokojanová …...............................................

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

JUDr. Martin Ondroušek …...............................................

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

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

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

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

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

Lenka Vašíková …............................................…………..

…...............................................
Zápis provedla Hana Hynštová

V Kanicích dne 16.4.2018


