Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Korouhev
21. 4. 2022
Přítomni : Obec Korouhev

Ladislav Filipi
Veronika Jílková

Zástupci školy

Lenka Urbanová
Stanislava Vondrovicová

Zástupci rodičů

Michaela Roušarová
Jana Machová

Přizváni

Tomáš Sobola - ředitel ZŠ a MŠ
Naděžda Mitášová - učitelka MŠ

Program :
1. Informace ze ZŠ:
- Počty žáků v jednotlivých třídách
1.roč – 2 žáci, 2. roč – 10 žáků, 3. roč – 11 žáků, 4. roč – 7 žáků
k 18. 3. 2022 odešli 2 žáci (Bárta Radim a Bárta Ladislav)
- V prosinci 2021 byl ukončen plavecký výcvik
- V dubnu proběhla schůzka ředitele školy, starosty obce a zástupců MŠMT – pro
určitou oblast budou vznikat tzv. střední články zřizované MŠMT – lepší právnická
pomoc pro školy
- Žáci absolvovali dopravní výchovu a navštívili dopravní hřiště,
- Žáci se přiučili základům algoritmizace na workshopu robotiky pořádaném
Centrem technického vzdělávání PŮDA Polička
- Před Velikonocemi se žáci učili zdobit perníčky a se seniory proběhlo pletení
velikonočních metliček
- 11. 4. 2022 proběhl zápis dětí do ZŠ, zapsáno 10 dětí, 1 dítě má odklad
- Na škole proběhla recitační soutěž a škola se zapojila do matematické soutěže
Matematický klokan
- Příspěvek na družinu je možné posílat na účet školy (podobně jako platbu obědů)
- V květnu proběhne neformální posezení s maminkami – ke Dni matek
2. Informace z MŠ:
- 23 dětí ve velkém oddělení, 9 dětí v malém oddělení, k 18. 3. 2022 odešla Bártová

M. a nastoupila Vopařilová E.
- 11 předškoláků
- 3. 5. 2022 proběhne zápis dětí do MŠ
- Aktivity v MŠ: bruslení, plavání, návštěva kina, divadlo v MŠ, fotografování,
vyšetření očí
- V květnu proběhne besídka ke Dni matek
- Informace o akcích a aktivitách MŠ jsou nejen na nástěnce v MŠ, ale i rozesílány
rodičům mailem – prosba ze strany MŠ, aby rodiče tyto informace četli
3. Návrhy a podněty ze strany rodičů:
- Na začátku nového školního roku udělat nejen hromadnou schůzku pro rodiče žáků
1. třídy, ale i pro rodiče žáků 2. – 4. třídy
- Prosba o seznam rozměrů pracovních sešitů a učebnic, ideálně rozdat dětem na
konci šk. roku, aby rodiče mohli během prázdnin nakoupit obaly daných rozměrů
– škola vyhotoví seznam
- Dotaz na cyklovýlet se žáky 4. ročníků
- Prosba o využívání nového předtištěného formuláře na platbu za obědy pro každé
dítě zvlášť (hlavně u sourozenců)
- Prosba o odborný preventivní program na téma šikana a kyberšikana, pozvat do
školy odborníky na primární prevenci, aby žáci o různých možnostech šikany a
kyberšikany věděli a měli dostatek informací k tomu, jak se v případě ohrožení
šikanou a kyberšikanou bránit .
- Diskuze k webovým stránkám. Zjistit, jaké informace rodiče na stránkách školy,
které jsou součástí www stránek obce Korouhev postrádají.
Další zasedání školské rady se bude konat na podzim 2022.
Zapsala : Veronika Jílková

Četli :

