Ě!!!§

Zápls ze 3. zasedání škotskérady při ZŠBorek pro funkčníobdobí 2ot4-2ot7
Místo konání: Multifunkční učebna zš gorek
Datum a čas konání: 6.5.2015 v ].7.00 hodin

Přítomni: p. Vojtko, p. Kaislerová, p. Šonková, p. Hrdina, p. Bušková, p. Cvach (ředitel školy)
Omluveni: p. Viktora
Zapisovatel: p. Bušková
ověřovatel:
Program zasedání školskérady:
l. lnformace ředitele školy o:

t.

o návštěvě školníchdětí v Arbesbachu
Ředitel ZŠinformovalo průběhu a způsobu financovánínávštěvy školníchdětív partnerské
rakouské obci Arbesbach, která bude částečně financována prostřednictvím dotace
z prostředkŮ krajského úřadu, podmíněné zpracováním komplexního vzdělávacího projektu.

2.

Podrobnější informace o celém projektu i průběhu zmíněnénávštěvy byly prezentovány na
webu ZŠ.
o školníchakcích, naplánovaných do konce školního roku 20t4/2O75

Ředitel ZŠpodal informaci o akcích, naplánovaných do konce školního roku, jmenovitě o Dni
seniorŮ, o meziškolních soutěžích - přírodovědné soutěži v Olešnici, o fotbalové soutěži o
pohár starosty obce Borek, o Dni dětí a o plánované návštěvě borecké plovárny v samém

3.

závěru školního roku.
o spádových školách pro děti přecházející na 2. stupeň ZŠ

Ředitel ZŠinformoval školskou radu o přijetí dětí přecházejících z páté třídy ZŠdo škol
v Českých Budějovicích. Děti byly přijaty většinou do ZŠNerudova, jeden žák byl přijat na
jinou základní školu, dalších 5 žákůpak na osmiletá gymnázia. Ředitel ZŠdoporučil obci, aby

4.

5.

6.

podala žádost o zahrnutí do spádovosti škol v pořadí ZŠNerudova, ZŠKubatova, ZŠBaarova.
o zápisu dětí do MŠ
ŘeditelZŠ podal informacio průběhu letošníhozápisu do MŠ,kdy mohlo být celkem přijato
22 dětí a kdy nově platila povinnost přijetí všech dětí předškolního věku bez ohledu na místo
jejich trvalého pobytu.
o koncepci výukyjazyků od školního roku2015/2Ot6
Ředitel ZŠpředstavil novou koncepcivýuky jazyků v ZŠ,kdy počínajenásledujícímškolním
rokem 2OL5/2016 bude v pátém ročníkuvždyjedna vyučovacíhodina anglickéhojazyka
pŮlena jako konverzačnís hodinou lT. O tomto záměru byli informováni rodiče žáků4. třídy,
ktených se od září bude iýkat.
o vybraných finančníchvýdajích školy

Šlotská rada byla ředitelem ZŠinformována o pořízení nových keramických tabulí v hodnotě
70 tis. Kč z prostředků obce, o opravě zahradního domku, která byla uhrazena z rozpočtu
školy, o nákupu dataprojektoru z rozpočtu ZŠ,Ředitel ZŠdále podal informaci o návrhu na
opravu solárního systému, ktený byl předán obcia ktený zajistí jeho plnou funkčnost

s předpokládanýmiWdajive výši cca 20 tis. Kč. Škotská rada byla rovněž informována o

7.
8.

grantu na rnýlet 3.-5. třídy ZŠna projekt environmentálnívýuky, ktený škola získala v plné výši
o konfliktu s místnímobčanem
ŘeditelZŠ informovalškolskou radu o konfliktu s místnímobčanem, k němuž došlo při
návratu dětíz hodiny tělesné rnýchovy. Tato informace bude předána zřizovateli.
o organizačnímzajištěníoslavyDne dětí 1.6.2015

Štotstá rada byla informována o organizačnímzajištěnídětského dne 1.6.2015 a zároveň
požádána o spoluúčastna této akci.

ll. lnformace o projektu

na podporu finančnígramotnostižákůZŠ

Pan Vojtko informoval o záměru vYuky finančnígramotnostilzákladú podnikání pro"žáky 4. a 5. třídy,

která proběhne po dohodě

s

vedením školy v rámci projektového dne v druhé polovině čeŇna 2015.

Usnesení školskérady:

Štotstarada vzala na vědomí všechny v,ýše uvedené informace.
zřizovatele ve školskéradě zajistí předániinformace uvedené v bodě 7. zřizovateli.
- Štotská rada poskytne organizačnívýpomocna oslavě dětského dne.
- Škotská rada podpořila realizaci prezentovaného záměru výuky finančnígramotnostia základů
podnikání .
-

- Zástupci

V Borku dne 7.5.2015
Zapsala: Šárka gušková

47u

Ověřil: Viktor Vojtko

