Zápis z ustanovující schůze školské rady
při ZŠ Lačnov ze dne 27.3. 2019
Ve středu 27.3. 2019 ve 13.00 hod. byla ředitelkou základní školy v Lačnově, p. Mgr. Olgou Jahodovou svolaná
ustanovující schůze školské rady při Základní škole v Lačnově.
V rámci zasedání školské rady, došlo nejprve k volbě členů školské rady. Za zřizovatele byl navržený a následné
zvolený Ing. Rostislav Zvonek – předseda školské rady. Za pedagogické pracovníky školy byla navržená a následně
zvolená Mgr. Monika Vránová – člen školské rady. Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče) byla navržená a
následně zvolená Jitka Vlčková – člen školské rady.
Dále došlo k jednání a diskuzi o činnost školské rady. Školská rada je orgán školy, umožňující rodičům, učitelům,
zřizovateli a dalším osobám, aby se podíleli na správě školy. V rámci dalšího jednání byl schválený jednací řád, který
je přílohou tohoto zápisu. Mimo jiné je v něm uvedené, že školská rada se bude scházet min. 2x ročně a bude se
zabývat vzdělávacími, organizačními a mimoškolskými aktivitami v souladu se školským zákonem a bude schvalovat
Výroční zprávu o činnosti školy.
Pro zasílání případných podnětů, dotazů, návrhů, případně stížností byla zřízená e-mailová schránka
skolskarada@lacnov.eu. Do e-mailové schránky je možný přístup přes link https://webmail.gc-system.cz/. Heslo
budou mít k dispozici členové školské rady. Informace o složení školské rady a e-mailu bude umístěná na webové
stránky obce a základní školy.
V rámci další diskuze byly projednány tyto podněty:
1. Pietního aktu v Hošťálkové se dne 4.5. 2019 zúčastní 2 děti – ty, které přednesou pásmo na pietním aktu na
Vařákových pasekách 28.4. 2019.
2. ZŠ připraví v rámci oslav 17.11. 2019 pásmo (píseň a recitování) + veřejnou projekci filmu Zboření železné
opony; obec zajistí ohňostroj.
3. ZŠ dále připraví pásmo na rozsvěcování Vánočního stromku 1.12. 2019 + bude program doplněný o vystoupení
dětí z mateřské školy.
4. M. Vránová upozornila na havarijní stav zídky na severní straně pozemku školy a požádala obec o zajištění její
opravy. Následně by tam žáci školy vybudovali záhony na zeleninu a další rostliny.
5. O. Jahodová požádala o zvážení oprav školních šaten, které nevyhovují aktuálním potřebám školy a jsou rovněž
ve špatné technickém stavu.
6. Bylo upozorněné, že v současné době chybí zpevněný chodník k louce se šafrány (za školním hřištěm) a že
v případě nepříznivých podmínek tam může dojít k úrazu.
7. ZŠ přislíbila v rámci akce „Den země“ zapojení do obnovení školního sadu, který je v současné době
nevyužívaný; obec zajistí potřebnou techniku a kvalifikovaný personál, aby mohlo dojít k odstranění
nepotřebných dřevin a porostu.
8. Zástupci ZŠ upozornili na havarijní stav zastřešení popelnic před ZŠ a požádali o opravu, či úplné odstranění této
drobné stavby; zároveň požádali o rozšíření parkovacích míst o okolí ZŠ, kterých je aktuálně nedostatek.
9. Byla dohodnutá součinnost při zajištění umísťování oznámení o placení stravného rovněž na dveře ZŠ.
10. ZŠ nebude v r. 2019 zajišťovat Letní provoz družiny.

Přítomní: Mgr. Olga Jahodová ……………………………………………..

Mgr. Monika Vránová ………………………………………….

Jitka Vlčková ………………………………………

Ing. Rostislav Zvonek …………………………………………….

