Zápis ze školské rady konané dne 7. října 2019 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Pačejov
Přítomni:

za obec Pačejov:

Ing. Jan Vavřička
Mgr. Tomáš Cihlář

za ZŠ Pačejov:

Mgr. Hana Zajícová
Eva Přerostová

za rodiče:

Monika Buriánková
Miroslava Smolíková

Host:

ředitelka ZŠ Pačejov – RNDr. Hana Aldorfová

Program jednání

1. Projednání a schválení výroční zprávy 2018/2019
2. Různé

Ad 1)

Projednání výroční zprávy:
Přítomné s obsahem výroční zprávy za školní rok 2018/2019 seznámila ředitelka
ZŠ Pačejov paní RNDr. Hana Aldorfová. Výroční zpráva byla školskou radou
projednána a jednomyslně schválena.

Ad 2)

Různé:

a)

Paní Monika Buriánková se vrátila k problematice omlouvání krátkodobých absencí u
žáků jejich rodiči. Upozornila, že někteří lékaři mohou vyžadovat za vystavení razítka
poplatek. Dodatek školního řádu č.1 byl školskou radou schválen především z důvodu
zamezení opakovaných absencí u žáků, kteří se tak snaží vyhnout prověrkám, testům
a jiným akcím školy. Plánované návštěvy u lékaře i bez razítka nepřekročí souhrnnou
délku 5 dnů během pololetí.

b)

Pan starosta Ing. Jan Vavřička informoval o problému s osazením dvou rekuperačních
jednotek do ŠD a přilehlé třídy. Momentálně se hledá schůdné řešení, jak projekt
zachránit. Ve středu 9. 10. 2019 proběhne v tomto směru nové jednání.
Na projekt modernizace školních dílen byla schválena dotace ve výši 1 998 000 Kč.
Aktuálně se připravuje výběrové řízení na zhotovitele akce. Realizace projektu je
plánovaná do konce letních prázdnin.

V plánu je i úprava školních pozemků. Zde je podána žádost na dotaci. Výhled
realizace projektu je jaro 2021.
c)

Paní ředitelka RNDr. Hana Aldorfová informovala o výsledcích proběhlých kontrol
BOZP (proběhla bez závažnějších připomínek) a PO (shledané nedostatky budou
odstraněny) i o kontrolách, které budou následovat.
Školská rada byla seznámena s projektem BEZPEČNÁ ŠKOLA, který se bude konat
1. 11. 2019 a s plány na VELIKONOČNÍ JARMARK a MAJÁLES. Den konání Majálesu
bude vybrán v součinnosti s místním spolkem dobrovolných hasičů, aby nedošlo k
tomu, že se budou akce školy krýt s hasičskou soutěží.

d)

Mgr. Tomáš Cihlář informoval o letošním charitativním vánočním koncertu NESEM
VÁM NOVINY ANEB DĚTI DĚTEM, který se bude konat 14. 12. od 18.00 hodin v KD
Pačejov. Výtěžek bude použit na nákup „veselého“ oblečení pro zdravotnický
personál dětského onkologického oddělení FN Plzeň.
V letošním roce se uskuteční lyžařský výcvik pro žáky druhého stupně v období
jarních prázdnin. U žáků byl zaznamenán o kurz velký zájem. Zúčastní se ho v
lyžařském areálu na Lipně asi 30 žáků.

V Pačejově 7.10. 2019
Zapsala:

Eva Přerostová

Ověřil:

Mgr. Tomáš Cihlář

