Zápis ze schůze školské rady dne 26.10.2015
Dne: 26.10.2015
Místo konání: ZŠ a MŠ Kašava
Zúčastnili se:
členové školské rady: Jaroslav Holý
Mgr. Jana Šindelářová
Jana Janků
ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vlk

Program:
1. Ředitel školy předložil ke schválení Výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015. ŠR se
seznámila s jednotlivými částmi Výroční zprávy, doporučila ŘŠ doplnit tento dokument o
zprávu o spolupráci školy s mateřskou školou. ŘŠ dopracoval tuto část Výroční zprávy, takže
ŠR přijala dokument jako plně odpovídající reguli zákona a Výroční zprávu schválila. Zpráva
byla vypracována přehledně, s důrazem na úspěchy žáků naší školy a obohacena množstvím
fotografií z aktuálního dění školy.
2. Ředitel školy a ŠR diskutovali o počtech žáků školy pro budoucí období – vzhledem k malé
porodnosti v Kašavě a vesnicích, které spádově patří ke Kašavě, hledali možnosti, jak získat
nové žáky tak, aby třídy byly dostatečně naplněny. Např. oslovením mateřských škol v okolí a
získat budoucí prvňáčky nebo motivovat rodiče starších dětí z okolních obcí, aby jejich děti
absolvovaly 2. stupeň školní docházky na naší škole.
3. ŠR s ŘŠ jednala o vybavení a zprovoznění školních dílen – aby se opět navázalo na
rozvíjení manuální zručnosti žáků (je zakotveno v ŠVP naší školy), seznámení se základními
technickými pomůckami a žákům 2. stupně se mohla více přiblížit profesní orientace,
zejména v technických oborech. Po ukončení základní školy a dalšího vzdělávání se nabízejí
pracovní příležitosti přímo v místě bydliště. Další možností, jak dětem ukázat obsah práce
určitých profesí, jsou exkurze do provozů firem, místních i v okolí Kašavy.
4. ŘŠ informoval ŠR o budování školní „farmičky“ – osazení ovocnými stromy a nasazení
chovu ovcí. Farma má vést žákům k seznámení s péčí o zeleň a chovná zvířata.
5. Ředitel školy dále informoval o vyvěšení Výroční zprávy na webových stránkách školy.
6. V diskuzi se především projednal výčet budoucích investic - oprav a úprav v budově školy,
školní kuchyně a jídelny.
9. ŠR se dohodla s ŘŠ, že další schůzka proběhne dle aktuální situace.

V Kašavě, 26.10.2015

Zapsala: Mgr. J. Šindelářová

