Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
www.zsplesivec.cz tel/fax 380 728 252 e-mail: zsplesivec@zsplesivec.cz
Zápis z 2.schůze školské rady - dne 14. 6. 2012
Přítomni: Petr Němec, Jitka Bicková, Jitka Novotná, Petr Ondřich, Romana Šolcová,
Bohumil Florián a za vedení školy Jaroslava Neumannová
Program: 1) Hodnocení práce školy v uplynulém školním roce (podklady pro zpracování
výroční zprávy) a výhled do nového roku - J. Neumannová
Školní vzdělávací program je realizován v plném rozsahu. Je doplněn o standardy v jednotlivých předmětech. Kladné je hodnocení celoškolních projektů,
které byly uskutečněny v každém pololetí a na obou stupních školy, projekt
Nanečisto, který podporuje nástup budoucích prvňáčků do školy a spolupráci
s jejich rodiči. Kvalitu práce školy podpořil i projekt EU peníze školám.
Narůstají potíže s financováním školství. Bylo nutné sáhnout k úsporným
opatřením ve mzdách, chybí peníze na učebnice a pomůcky, v novém školním
roce nebude možné uskutečnit několikadenní výjezdy, které jsou součástí ŠVP,
škola uvažuje i o zrušení plaveckého výcviku a lyžařských kurzů. U tolik
potřebného vzdělávání pedagogických pracovníků bude možné uskutečnit pouze
ta školení, která budou nabízena zdarma.
2) Provoz víceúčelového hřiště – B. Florián
Hřiště je v provozu od dubna tohoto roku v rozsahu, který vyhovuje potřebám
školy i veřejnosti. Veřejností je využíváno každé odpoledne a po celý víkend.
Nutné jsou drobné stavební úpravy areálu, které zatěžují školní rozpočet.
3) Informace o stavebních úpravách
S ohledem na možnosti školy (zřizovatele) byly provedeny pouze ty práce, které
řešily havarijní stav: výměna oken v pavilonu 1. stupně, oprava schodiště u tě
locvičny a rampy u pavilonu MŠV, výměna podlahových krytin v některých
učebnách.
O hlavních prázdninách bude provedena oprava (výměna) kotle na ohřev teplé
vody.
Usnesení z jednání školské rady:
č.1/12: Školská rada bere na vědomí informace
- o práci školy v uplynulém školním roce
- o problémech s finančním zabezpečením školství
- o stavebních pracích v budově školy

Zapsal Bohumil Florián

