28. zasedání Školské rady při ZŠ Gutova konáno 18. října 2017
Přítomni:
Mgr. Bc. Jiří Voneš, RNDr. Renáta Krejčí, Mgr. Jarmila Velichová, Mgr. Regína Dlouhá,
Karolína Štrobachová, Ing. Robert Keller
Nepřítomni:
Ing. Tomáš Pek
Program:
1. Schvalování výroční zprávy
2. Školy v přírodě a lyžařský kurz
3. Seznámení s investicemi a opravami ve škole a další plánované akce
4. Další podněty k jednání
5. Diskuze

Zápis:
1. Schvalování výroční zprávy
Výroční zpráva byla schválena (p. Pek nepřítomen).
2. Školy v přírodě a lyžařský kurz
- všechny výjezdy do objektu Hotel Černá Hora jsou prozatím pozastaveny
- čeká se, jak dopadne šetření
- po odsouhlasení příslušných orgánů bude možno opět daný objekt využívat
3. Seznámení s investicemi a opravami ve škole a další plánované akce
Proběhlo:
- pokračovala rekonstrukce vodovodních rozvodů (nyní již hotové)
- rekonstrukce vrátnice školy
Proběhne:
- rekonstrukce školní dílny
- rekonstrukce školnického bytu
Na příští školní rok je plánovaná rekonstrukce elektřiny.
4. Další podněty k jednání
-

přes počáteční nesrovnalosti s výdejem nových čipů se situace uklidnila a vše již funguje

-

pochvala p. Pekovi za pěkný projev při vítání prvňáčků
1

-

škola má k dispozici školního psychologa (PhDr. Božena Kuklová) a speciálního
pedagoga (Mgr. Pavla Kubíčková). Rodič má možnost si domluvit schůzku a
konzultovat momentální situaci svého dítěte. Při nejbližší třídní schůzce bude rodičům
tato možnost připomenuta i s přesnými informacemi, jakým způsobem je možno si
domluvit termín pro konzultaci přímo ve škole.

-

dále ve škole působí ve funkci speciálního pedagoga pí uč. Zvěřinová a pí Perutková

-

žákyně školy Barbora Linhartová přihlásila návrh “Zátiší ZŠ Gutova” do akce “Moje
stopa” pod záštitou MČ Praha 10. Na třídních schůzkách budou rodiče vyzváni, aby
podpořili hlasováním tento projekt. Následovat budou diskusní setkání k návrhům, které
budou vyhodnoceny jako realizovatelné a samotné hlasování je naplánováno na první
polovinu března 2018. Průběh akce je možno sledovat na www.moje-stopa.cz

5. Diskuze
Školská rada se opět sejde v okamžiku potřeby projednání konkrétních podnětů.

Přílohy:
1. Prezenční listina

Zapsala: Karolína Štrobachová

Předsedkyně: RNDr. Renáta Krejčí
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