Zápis z jednání Školské rady v Ochozi u Brna
dne 19.11.2008.

Přítomni:
O. Kříčková
V. Čoupek
J. Vaculík
K. Kalíšková
K. Junáková
V. Hladíková
I. Petlachová
J. Žáčková
Omluveni:
H. Machulová
Host:
J. Martečík

Školská rada je usnášení schopná.
Jednání rady zahájil pan Martečík v 18.00 hodin.
Průběh jednání:
1. Zahájení
- představení členů školské rady
- slovo ředitele školy k úloze školské rady
- pan Čoupek přečetl jednací řád školské rady, aktualizován článek číslo 1 podle zákona
561/2004
2. Volba předsedy/předsedkyně, volba zapisovatele/zapisovatelky.
- na předsedkyni byly navrženy paní Kříčková a paní Žáčková
- předsedkyní Školské rady v Ochozi u Brna byla zvolena paní Žáčková počtem 7 hlasů
- zapisovatelkou jednání byla zvolena paní Kříčková počtem 8 hlasů
3. Ředitel školy přednesl výroční zprávu za školní rok 2007/2008.
Hlasování o schválení výroční zprávy školy – jednohlasně schváleno. Bude předložena
obecnímu zastupitelstvu.
4. Upozornění na nedostupnost webových stránek školy z webových stránek obce.
Pan Vaculík požádá pana Hrazdíru, aby zprovoznil odkaz ze stránek obce.
Pan ředitel umístí na stránky školy výroční zprávu školy za rok 2007/2008 a pravidelně
bude umísťovat zápisy z jednání školské rady.
5. Dotaz paní Žáčkové na koupi keramické pece.
Škola momentálně nemá prostory vyhovující požadovaným podmínkám pro práci s
výrobky.
6. Dotaz na dovybavení tříd školními lavicemi.
Pan ředitel s firmou Křovina stále jedná o nevyhovující kvalitě nabízeného nábytku.
7. Dotaz na zprovoznění „venkovní třídy“. V současné době je hotova základová deska,
odhadovaná cena zastřešení je asi 200 000 Kč.
Paní Petlachová vznesla návrh použít tyto finanční prostředky na úpravu hřiště.
Pan ředitel s paní Junákovou a Hladíkovou vypracují koncepci uspořádání školní zahrady s

určením priorit jednotlivých částí. Paní Junáková zjistí na koho se obrátit v případě
vypracování projektu.
8. Dotaz na obsazení místa údržbáře na ZŠ. O místo projevil zájem pan Jedounek, který by
mohl nastoupit od 1.12.2008
9. Návrh na zrušení povolení parkování osobního auta pana Popka na školní zahradě.
10. Diskuse
- zlepšení kvality a větší pestrost jídel ve školní kuchyni
- slabá komunikace mezi rodiči a školou (2.-5. tř.)
- možnost využívat tělocvičnu v sokolovně pro hodiny TV, po převedení budovy do
vlastnictví Sokola v Ochozi u Brna

Termín příštího zasedání 13.1.2009 v 18.00

Zasedání rady ukončila předsedkyně Jana Žáčková v 18.45 hodin.
Zapsala: Olga Kříčková

