Zápis ze zasedání Školské rady v Ochozi u Brna dne
15.3.2007
Přítomni:
Ing. Jan Vaculík
Ivana Juranová
Mgr. Karla Junáková
Mgr. Vlasta Hladíková
Olga Kříčková
Šárka Trávníčková
Kateřina Kalíšková
Martina Pešková

Omluven:
Vlastimil Čoupek

Host:
Mgr. Jozef Martečík

Začátek jednání: 18.05 hodin

Školská rada je usnášení schopná.

Průběh jednání:
1) Zahájení
- zasedání zahájil ing. Jan Vaculík, omluvil p. Čoupka a předal slovo a řízení
zasedání předsedkyni Olze Kříčkové.
2) Kontrola úkolů z minulého zasedání
- informace ředitele školy o zamítnutí žádosti o dotaci společností ČEZ
- proběhla inventarizace, ale jednání ředitele školy se zástupci OÚ se uskuteční
teprve 16.3.2007 – výsledek bude předložen na příštím zasedání školské rady.
- na jednání obecního zastupitelstva byl předložen požadavek na řešení situace
s nedostatkem učeben v základní škole
3) Informace ředitele školy o výsledku kontrolního zjištění Krajské hygienické
stanice. Zjištěno 9 závad, do dnešního dne odstraněno plně 5, 1 částečně, řešení
ostatních závad je plně v kompetenci obecního zastupitelstva.
4) Informace p. Juranové o nutnosti malování v mateřské škole, žádost o
financování malířských prací bude přednesena na jednání obecního zastupitelstva
– p. Jan Vaculík.
5)

Dotaz na připravovanou rekonstrukci školní jídelny

- zatím není dořešeno, nicméně jediným termínem jsou pravděpodobně letní
prázniny, závady musí být odstraněny do konce roku 2007. Termín je nutno určit

do konce dubna, 2 měsíce dopředu je nutné oznámit případné uzavření mateřské
školy po celou dobu letních prázdnin.
6) Diskuse
- stížnost na jednání pana Chyby, neustálé parkování velkých vozidel v blízkosti
prodejny, znemožňující průjezd jakéhokoliv vozidla k mateřské škole, průjezd je
možný jedině za cenu jízdy po soukromém poli
- informace o plánované škole v přírodě, v měsíci červnu
- informace ředitele školy o odstranění houpaček ze školního dvora - nebezpečné
- upozornit p. Popka na neoprávněné
zastupitelstvo p. Jan Vaculík

využívání

školního

dvora

–

za

obecní

- návrh ředitele školy na uspořádání oslav pro děti – pálení čarodejnic, MDD,
pálení uspořádat ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, MDD pod záštitou Rady
školy

Termín konání příštího zasedání: 31.05.2007 v 18.00
Jednání ukončila v 19.00 hod předsedkyně Olga Kříčková.
Zapsala: Martina Pešková

