Zápis ze 5. schůze školské rady
při ZŠ Lačnov ze dne 1.11. 2021

V pondělí 1.11. 2021 ve 14.00 hod. byla předsedou školské rady při ZŠ v Lačnově, Ing. Rostislavem
Zvonkem svolaná řádná schůze školské rady, které se dále zúčastnily členky školské rady Mgr. Marie
Brandštetrová a JUDr. Marie Zvonková.
Nejprve rada projednala Výroční zprávu za školní rok 2020/2021, kterou zpracovala a předložila
ředitelka ZŠ Mgr. Olga Jahodová. Výroční zpráva byla radou přijata bez výhrad. S výroční zprávou budou
seznámení zastupitelé obce na nejbližším zasedání ZO, které se uskuteční 19.11. 2021 a na kterém
bude přítomná rovněž Mgr. Olga Jahodová. V rámci diskuse nad výroční zprávou bylo navrhnuto, aby
se základní škola více zapojovala do programu preventivních činností, které v uplynulém školním roku
nebylo možné realizovat ve stejném rozsahu jako v předchozích letech. Mgr. Zvonková přislíbila
prověření možnosti zapojení složek Policie ČR do preventivních programů. Jako zajímavé a přínosné se
jeví preventivní činnosti v oblasti rizikového chování v dopravě, prevence užívání návykových látek
(tabák, alkohol apod.), prevence nelátkové závislosti (PC hry, sociální sítě), ale také prevence osobní
bezpečnosti, kyberšikany atd.
Dalším bodem byla diskuse ohledně rozšíření nabídky zájmových kroužků pro žáky ZŠ Lačnov.
V současné době probíhají tyto zájmové kroužky:
•
•

angličtina pro děti – vede Mgr. Marta Odehnalová – každé úterý
výtvarný kroužek – vede Mgr. Marta Odehnalová – každý čtvrtek

V průběhu měsíce listopad zahájí činnost:
•
•

keramický kroužek – povedou Mgr. Marie Brandštetrová a Mgr. Lucie Obadalová – každý druhý
pátek v čase 13.00 – 14.30 hod.
přírodovědný kroužek – povede Mgr. Marie Brandštetrová – každou středu.

Před zahájením keramického kroužku musí být prověřený technický stav keramických pecí a zajištěný
odborný dozor nad provozem těchto pecí – zajistí obecní úřad.
Ke konci prvního pololetí (31.1.2022) bude provedené vyhodnocení návštěvnosti jednotlivých kroužků
a zjištěná zpětná vazba od rodičů a pedagogických pracovníků.
Ve školním roce 2021/2022 jsou plánované tyto akce ZŠ, či zapojení do akcí organizovaných obcí
Lačnov:
1. Oslavy 103. výročí vzniku Československa (28. říjen) – akce se uskutečnila ve čtvrtek 28.10. pod
patronátem ZŠ a OÚ, zahájená byla od 17.45 lampionovým průvodem z horní části obce; program
dále pokračoval na křižovatce před památníkem válečných obětí. Obec zajistila ozvučení místa a
občerstvení (čaj + svařené víno). ZŠ připravila vystoupení dětí ZŠ.
2. Rozsvěcování vánočního stromku (28.11.) – akce se uskuteční v neděli 28.11. 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).
3. Vánoční tvoření – akce se uskuteční jako obvykle v průběhu Adventu v prostorách ZŠ, přesný
termín bude zveřejněný s dostatečným předstihem; připravené bude pásmo koled a další
doprovodný program.

4. Dětský karneval (20.2.2022) – termín byl stanovený na neděli 20.2.2022, JUDr. Zvonková osloví
někoho z rodičů se žádostí o organizaci karnevalu, Mgr. Jahodová osloví Václava Řepu se žádosti o
zajištění programu pro děti.
5. Pietní akt Vařákovy paseky (24.4.2022) – na tento termín je plánovaný pietní akt k připomenutí
vypálení Vařákových pasek. Akci organizuje obec Lačnov, ZŠ připraví krátké recitační pásmo se
související tématikou.
6. Oprava přístupové cesty do mateřské školy – JUDr. Zvonková předala žádost rodičů o opravu cesty
mezi MŠ a ZŠ, na které jsou velké výmoly, které velmi znesnadňují jízdu s kočárky. Obec se bude
tímto požadavkem zabývat na nejbližším zasedání ZO.
7. Revitalizace školního sadu – v souvislosti s připravovanou revitalizací školního sadu, která je
plánovaná na první polovinu r. 2022, byla ze strany ZŠ vznesena prosba o vybudování zpevněné
plochy v prostoru sadu, kde by byla k dispozici plocha (podobná školní tabuli), na kterou by bylo
možné psát křídou. Na tomto prostoru by následně probíhala výuka formou školy v přírodě.
Požadavek bude předaný starostovi obce.
8. Rekonstrukce budovy ZŠ – v souvislosti s dokončováním rekonstrukce budovy ZŠ a připravovaným
převzetím díla (8.11. 2021) byli zástupci školy požádaní o nahlášení případných nedostatků či
nedodělků, které by zjistili.

Další řádná schůze se uskuteční před koncem školního roku 2021/2022.

Mgr. Marie Brandštetrová …………………………………

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

JUDr. Marie Zvonková …………………………………

