Základní škola Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy
Zápis z 2. zasedání Školské rady
ze dne 2. 6. 2015
Přítomni:
zástupci školy:
zástupci zřizovatele:
zástupci rodičů:
hosté:

Mgr. Dirrová
Mgr. Straková
p. Kozáková
Ing. Urbánek, Ph.D.
p. Čermák
p. Bačovská
p. ředitelka ZŠ Mgr. Kašparová

Program:
1. Stavební úpravy v obou budovách školy (plán oprav na prázdniny)
2. I. projekt – „Dotkněme se budoucnosti“
3. II. projekt – „Výzva 56“
4. Školní a mimoškolní akce ve školním roce 2014/2015
5. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2015, příprava žáků na další studium
6. Ostatní
1. Stavební úpravy
- budova ZŠ Brněnec 28: obec získala dotaci na zateplení budovy a výměnu oken a dveří. Po
dokončení těchto prací je plánována instalace stříšky nad vchodové dveře.
- budova ZŠ Mor. Chrastová 100: v současné době probíhá oprava střechy, oplechování a
okapů, na červenec je naplánována generální rekonstrukce dívčích toalet v přízemí. Během
letních prázdnin dojde k výměně radiátorů v tělocvičně. Ta bude také vymalována a stěny
budou nově obloženy. Malovat se bude také učebna výpočetní techniky a 9. třída.
2. I. projekt – „Dotkněme se budoucnosti“
-

projekt byl ukončen, škola získala PC techniku v hodnotě 190 000 Kč

3. II. Projekt – „Výzva 56“
- v květnu byla vytvořena a odeslána žádost o finanční podporu z OP VK v rámci Výzvy 56.
V případě schválení finanční podpory budou tyto prostředky použity na zkvalitnění výuky
cizích jazyků a přírodovědných předmětů.
4. Školní a mimoškolní akce ve školním roce 2014/2015
Během školního roku proběhly zajímavé besedy se starostou obce Mgr. Kašparem, ekobeseda
s lektorkami EKO-KOM, beseda s p. Blaškou k výročí osvobození Osvětimi, beseda o Africe
s Bc. Siaka Shabba Tiotéaa se záchranářem p. Čermákem.
Uskutečnil se zájezd na představení do divadla Polárka a Městského divadla v Brně.

Účast na soutěžích:
- sportovní (atletické, florbal, kopaná)
- matematické
- přírodovědné (chemie, biologie)
- výpočetní technika
- technické dovednosti
- výtvarné
- recitační, pěvecká a taneční
Projektové dny:
Den bezpečnosti a cyklistiky
Žáci 1.- 5. ročníku se podrobně seznámily s vybavením policejních aut, jízda zručnosti.
Den Země
Úklid okolí školy v Brněnci a v Moravské Chrastové, okolí obecního úřadu, hřiště.
Mediální den
Den otevřených dveří
Sobotní návštěva školních budov pro rodiče a občany Brněnce a okolních vesnic, výstava
žákovských - vysoká návštěvnost.
5. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2015, příprava žáků na další studium
Pod záštitou ČŠI proběhlo testování žáků 9. ročníku v oblasti společenských a přírodních věd.
6. Ostatní
-

stravování ve školní jídelně: kladně hodnoceno zařazování nových potravin do
jídelníčku

V Moravské Chrastové 2. 6. 2015
Zapsala: Mgr. Šárka Dirrová

