Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Bohuslavice, okres Náchod
konané dne 25. 4. 2018

Přítomni:

p. Jitka Macková, předsedkyně ŠR, p. Denisa Hanušová – za rodiče
Mgr. Ilona Francová, Mgr. Petra Minaříková – za zaměstnankyně školy
p. Jiří Tojnar, p. Petr Vaňát – za zřizovatele
p. Stuchlík - host

Program:

1. Souhlas se svoláním ŠR a programem jednání
2. Výsledky konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice, seznámení
s novým ředitelem, jako host pozván pan Stuchlík
3. Schvalování změn ve Školním řádu platných od dubna 2018
4. Kontrola usnesení z minulého jednání
5. Rekonstrukce WC v ZŠ a MŠ, stavební úpravy ve škole a na hřišti
6. Různé
7. Usnesení

ad 1) Všichni souhlasí s bodem 1.
ad 2) Členové Školské rady se seznámili s budoucím panem ředitelem panem Stuchlíkem,
který bude jmenován do funkce 1. 8. 2018. Byl jediným uchazečem. Seznámil
přítomné s koncepcí školy. P. starosta v této souvislosti informoval o dalším projektu
pro děti - Bohuslavice – Pieczyce.
ŠR nebyla o termínu ani výsledku konkurzu informována ani na budově ZŠ nebyla dle
zvyklostí tato informace zveřejněna.
ad 3) ŠR souhlasí se změnami ve ŠŘ – Chování žáka a jeho povinnosti, odstavec 2
(Systematicky se připravovat na vyučování – pravidelně si číst, zpracovávat domácí
úkoly, učit se zadanou učební látku a řádně si připravovat pomůcky na vyučování).
Zákonní zástupci žáka jsou povinni, odstavec 2a (… a kontrolovat, zda se řádně
připravuje na vyučování (zpracování domácích úkolů, příprava pomůcek na vyučování
podle rozvrhu hodin)).
ŠR nesouhlasí, aby se měnil čas otvírání školní budovy pro žáky (nechodící do ranní
družiny). Zůstává 7, 30 hod.

ad 4) Branky na fotbal jsou na hřišti, doskočiště pro skok daleký není – prověřit místo u MŠ doskočiště cca 3x8m, trojhrazda pro větší děti bude.
Příští rok se bude opravovat silnice z Bohuslavic do Nového Města. V Bohuslavicích by měly
být umístěny 3 stacionární radary.
Z modernizace vybavení v ZŠ je hotovo: žaluzie ve všech třídách i družinách. Byly pořízeny
nové vstupní dveře do školy, včetně kamery. Ostatní záležitosti přejdou na nového p. ředitele
(lavice, osvětlení, nábytek…).

ad 5) Praskliny v budově školy opravené nejsou, p. starosta slíbil, že bude hotovo do začátku
nového školního roku.
Šplhadla v tělocvičně nejsou přimontována, p. starosta shání někoho, kdo tak učiní. Revize na
ostatní náčiní proběhne v nejbližších dnech.
Rekonstrukce havarijních WC v budově ZŠ se opět odkládá, ze 13 firem, před měsícem
oslovených, se žádná nepřihlásila do výběrového řízení. Situace se bude řešit na
Zastupitelstvu obce 2. 5. 2018.
Problematika slučování jídelen MŠ a ZŠ – není konkrétní termín.
Na hřišti je třeba odstranit pařez, o který se loni jeden žák zranil.
Navrženo zpevnění a rozšíření příjezdové plochy u školy nebo jinak řešit neustále
rozbahněný okraj hřiště.
Zvažuje se zřízení mobilního WC na hřišti.
Ve vestibulu ZŠ by bylo vhodné také vyměnit okna, aby se neztrácelo teplo.
Další lavičky na hřišti se kvůli místu nedoporučují. Pískoviště pro družinové děti se
nedoporučuje kvůli komplikovanému zajištění hygienických požadavků.
P. starosta informoval o provedené revizi hřiště u školy.
ad 6) Letáček pro rodiče dětí před zápisem do MŠ – zástupkyně rodičů uvedly, že jim vyznívá
jako negace předchozího vedení MŠ a přečetly informace z internetových stránek MŠ,
kde se uvádí, co vše zdejší MŠ nabízí. Na to zástupci obce uvedli, že se jednalo o
náborový leták pro případné zájemce o MŠ, leták nebyl konzultován s učitelkami z
MŠ.

Vzhledem k tomu, že stávající paní ředitelka a další paní učitelka odcházejí s koncem
školního roku do důchodu, ŠR diskutovala formu poděkování a rozloučení se s nimi.

ad 7)
1) Seznámení s panem Stuchlíkem, informoval o plánovaných změnách budovy i
personálních.
2) Od minulého zasedání se vyřešilo: výměna vchodových dveří do budovy školy, zatemnění
všech tříd. Byly umístěny branky na hřiště.
Zbývá vyřešit: doskočiště pro skok daleký, trojhrazda, vykácení přerostlých tújí, mobilní WC
na hřiště, okraj příjezdu ke škole – prodloužit zpevněnou plochu, připevnit šplhadla
v tělocvičně, odstranit pařez na hřišti, ošetřit praskliny ve zdi,
ŠR zamítla: další lavičky na hřišti, zbudování pískoviště na hraní.
3) Je potřeba zajistit uzamčení skříní – obec zajistila pověřence GDPR, který zajišťuje servis
nejen obci, ale i ZŠ, MŠ a knihovně.
4) Na rekonstrukci WC se zatím nikdo nepřihlásil, do půlky května p. starosta oznámí, jestli
se rekonstrukce definitivně odkládá.
5) Radar na měření rychlosti nejen u školy – příští rok.
6) Poděkování a informace o novém p. řediteli – do Zpravodaje – do 15. 5.
7) Do ZŠ je zapsáno 11 dětí. Zápis do MŠ proběhne 10. 5. 2018.
8) Další jednání bude v září po zahajovací rodičovské schůzce, proběhne volba nových členů
ŠR za rodiče, stávajícím uplyne tříleté funkční období.

Zapsala Mgr. Petra Minaříková

předseda ŠR Jitka Macková

