
Zápis ze schůze Školské rady

Datum konání: 8. 4. 2015
Přítomni: Mgr. Jana Rychlíková, Mgr. Lydie Wagenknechtová, Ing. Veronika Pokorná, David Čižinský, Mgr. 
Eva Vyhnánková, Mgr. Tereza Lehečková, Zdeněk Šibrava, Jiří Hampl
Navržený program:
-          Zajištění bezpečnosti ve škole a v jejím okolí
-          Šikana ve škole
-          Možnost platby obědů bankovním převodem
Průběh schůze:
-          v úvodu projednán návrh opět seznámit rodiče s Minimálním preventivním programem, navržena 
řešení, jakým způsobem toto uskutečnit
-          projednána možnost od nového školního roku zajistit školního psychologa
-          diskutována problematika šikany především v 7. třídě, možnosti postupu, navrženo přidělit každému
budoucímu prvňáčkovi žáka devátého ročníku jako průvodce a pomocníka
-          konzultována možnost separace 1. stupně od 2. stupně
-          projednán návrh realizovat pravidelné schůzky třídních učitelů s rodiči a dětmi mimo rámec 
setkávání se na třídních schůzkách
-          navržen způsob komunikace v rámci společného emailu
-          řešena technická otázka zavedení kamerového systému a zabezpečení vstupu do školy
-          diskutována možnost placení obědů bankovním převodem
-          projednána směrnice k zajištění bezpečnosti žáků ve škole
Školská rada doporučuje:
            1) rodiče opět informovat o obsahu Minimálního preventivního programu na třídních 
schůzkách, předat text k přečtení domů, nepřítomné rodiče opět pozvat na individuální 
schůzku, v případě nedostavení se zaslat text domů a stvrdit podpisem seznámení s textem
            2) sjednat schůzku s psychologem a domluvit způsob spolupráce
            3) zvýšit dozory na chodbách
            4) informovat rodiče na třídních schůzkách o realizaci plánovaných schůzek mezi 
třídním učitelem, rodiči a dítětem
                5) informovat na třídních schůzkách o emailové schránce, na kterou rodiče mohou 
zasílat své podněty a připomínky, které budou projednávány na Školské radě a o jejichž řešení 
se mohou dozvědět ze zápisu o průběhu Školské rady na webových stránkách školy
            6) pokračovat v krocích vedoucích k realizaci zavedení kamerového systému
            7) vyřešit do konce školního roku možnost platby obědu bankovním převodem, která by
byla realizována od nového školního roku 2015/2016


