Zápis Školská rada ZŠ Bystrovany – 29. 1. 2018

Přítomní členové rady: Vlastimil Kramář, Michaela Sklenářová, Martina Čápová, Antonín
Bryks, Martina Mareništiaková, Kamila Myšíková.
Host: ředitelka ZŠ Mgr. Radmila Klásková

1. Kontaktní e-mailová adresa. Je vyvěšena na internetových stránkách školy
(rada.zsbystrovany@atlas.cz), V. Kramář zjistí, zda se dá přesměrovat do schránek
všech členů.
2. Školní řád ZŠ Bystrovany pro školní rok 2017/18. Rada řešila společně
s ředitelkou ZŠ následující připomínky, školní řád byl vrácen k úpravě:
-

-

-

-

-

Školská rada nebyla informována o novém školním řádu
platnost nového školního řádu - na internetových stránkách školy stejně tak jako u
vchodu visí nový školní řád s uvedenou platností 4. 9. 2017, aniž by jej projednala
Školská rada. Ve verzi u vchodu je uvedeno projednání Školskou radou 9. 2017,
což se nestalo – do doby schválení nového školního řádu byla ředitelka ZŠ
požádána, aby na kontaktních místech zajistila výměnu za původní řád
(internetové stránky, vchod u školy)
stručnost a přehlednost – nový školní řád se jeví jako nepřehledný a velmi
obsáhlý, z 10 stan textu se zvětšil na 20, je nedůsledně zformátovaný a s chybou
v číslování odstavců – bylo doporučeno zjednodušení a úprava do přehledné
podoby, orientaci zjednoduší přítomnost obsahu
statut „žolíka“ (str. 3, odstavec q) – radě se jeví tento bod jako problematický a
zavádějící – doporučila bod vypustit
mobilní telefony (str. 4. odstavec n) – stávající formulaci rada doporučila nahradit
novou s obsahem: Mobilní telefony musí být v době vyučování vypnuty a uloženy
v aktovkách. Škola neručí za ztrátu a poškození mobilních telefonů žáků.
používání dopravních prostředků žáky (str. 7, bod 7) – rada doporučila změnit
formulaci ve smyslu - dopravní prostředky není možné ukládat v budově školy a
za tyto věci škola neodpovídá (ředitelka ZŠ ještě ověří formulaci u právníka)
oddíl týkající se tabákových výrobků, alkoholu a omamných látek se jeví radě
jako velmi obsáhlý a doporučila jej zkrátit na délku v původním školním řádu
(ředitelka ZŠ prověří, které náležitosti musí školní řád v těchto bodech obsahovat)

3. Problém ukládání penny boardů ve škole. Rada diskutovala, zda se najde prostor
pro ukládání penny boardů žáků (v letním období cca15-20), vzhledem k množství už
nepostačují prozatimní prostory. Byla zvážena možnost odkládací bedny v prostoru
před školou, její podoba bude diskutována s truhlářem p. Moslerem. Návrh zajistí
ředitelka ZŠ, potřebné kroky pro realizaci (rozpočet, schválení) pak budeme dále
koordinovat.
4. Provozní záležitosti. Vytápění školy v zimním období bez problémů.
5. Jarní veselice 2018. Konání bylo schváleno, termín je pátek 6. 4. (sál U Sklenářů), na
pondělí 5. 2. v 18:30 je svolána do Hospody U Bystřičky schůzka organizátorů (rada
+ ředitelka ZŠ + V. Dorazilová).
6. Předběžný termín příští schůze ŠR: dle úpravy školního řádu k dalšímu projednání.
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