Zápis ze 3. schůze školské rady
při ZŠ Lačnov ze dne 25.1. 2021
V pondělí 22.10. 2019 ve 14.00 hod. byla předsedou školské rady při ZŠ v Lačnově, Ing. Rostislavem Zvonkem svolaná
řádná schůze školské rady při Základní škole v Lačnově, které se dále zúčastnila členky školské rady Mgr. Monika
Vránová a Jitka Vlčková.
Nejprve rada projednala Výroční zprávu za školní rok 2018/2019, kterou zpracovala a předložila ředitelka ZŠ Mgr. Olga
Jahodová. Výroční zpráva byla radou přijata bez výhrad, s doporučením, aby v další zprávě byly uvedené také informace
o rozpočtu ZŠ. S výroční zprávou budou seznámení zastupitelé obce na nejbližším zasedání ZO. Mgr. Vránová přislíbila,
že prostřednictvím žáků ZŠ zajistí znovu upozornění na možnost sběru starého oleje.
Dále se rada věnovala podnětům z ustanovující schůze ze dne 27.3.2019. Znovu se přednesly ty, které zůstávají
otevřené a doplnily nově projednané:
1. Drakiáda a rozsvěcování dýní – akce pro děti MŠ a ZŠ se uskuteční ve čtvrtek 31.10. pod patronátem MŠ a ZŠ od
15.30 na louce pod kostelem a pokračovat bude u školy, kde budou vyřezávané dýně vystavené a následně
zapálené.
2. Oslavy 30. výročí 17. listopadu – akce se uskuteční v neděli 17.11. pod patronátem ZŠ a OÚ, zahájená bude od
16.15 lampionovým průvodem z horní části obce; program bude dále pokračovat na křižovatce před památníkem
válečných obětí, kde bude připravený proslov starosty obce, recitační pásmo dětí ze školy, projekce filmu Zboření
železné opony a celá akce bude zakončená ohňostrojem. Obec zajistí ozvučení místa, plátno a občerstvení (čaj) +
ohňostroj. ZŠ zajistí film a recitační pásmo dětí ZŠ. Hymnu zazpívá Lada Martinková, která potvrdila účast.
3. Rozsvěcování vánočního stromku – akce se uskuteční v neděli 1.12. pod patronátem OÚ, zahájená bude od 16.15
před altánkem na křižovatce v dolní části obce krátkým programem, který připraví MŠ a ZŠ, hudební doprovod
zajistí dechová hudba Lačnovjanka; následovat bude Mikulášská nadílka, kterou zajistí OÚ, včetně občerstvení (čaj,
punč).
4. Den Země – akce se uskuteční v dubnu 2020 pod patronátem ZŠ, přesný termín bude zveřejněný s dostatečným
předstihem; v rámci této akce budou žáci ZŠ sbírat odpadky v katastru obce a revitalizovat školní sad; OÚ zajistí
nářadí a technické vybavení včetně její obsluhy a BOZP.
5. Oprava zídek u ZŠ – Mgr. Vránová opětovně upozornila na havarijní stav zídky na severní straně pozemku ZŠ a
požádala OÚ o zajištění její opravy; OÚ přislíbila zajistit nezbytné opravy a vybudovat vyvýšené záhony ze dřeva
pro zeleniny a dalších rostlin žáky ZŠ.
6. Oprava školních šaten – v souvislosti s plánovanými opravami školních šaten, se uskuteční schůzka se starostou
obce a ředitelkou ZŠ, v rámci které budou projednané vzájemné možnosti v této záležitosti.
7. Chodník k louce se šafrány – do jara 2020, bude ze strany obce vybudovaný zpevněný chodník k louce se šafrány
(za školním hřištěm), aby louka byla dobře přístupná i v případě nepříznivých podmínek.
8. Zastřešení popelnic před ZŠ – oprava bude provedena, jakmile bude k dispozici vhodné dřevo, které už se
připravuje; v této souvislosti je vhodnější oprava než zbouraní a rozšíření parkovacích míst, a to kvůli zachování
vhodných prostor pro popelnice. 2 nová parkovací místa vznikly při rozšíření parkoviště za zastávkou autobusu,
další vhodná místa se budou vyhledávat.
9. Turistické samolepky a dřevěné známky – Mgr. Vránová navrhla nechat vyrobit samolepky a dřevěné známky, po
kterých je poptávka ze strany turistů; požadavek bude předaný starostovi obce.
10. Letní provoz družiny – ZŠ zváží, zda nezkusí pro rok 2020 zajistit letní provoz prázdninového klubu, protože letní
provoz MŠ měl velmi pozitivní odezvu a už padly první dotazy ze strany rodičů na toto téma; kuchyně bude stejně
jako v r. 2019 v provozu. ZŠ zjistí předběžně zájem o tuto službu.

Mgr. Monika Vránová ……………………………………………….

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

Jitka Vlčková ………………………………………………

