Zápis z 1. jednání Školské rady při Základní škole Josefa Bublíka v Bánově
dne 31.5.2017
Přítomni: Švehlíková Lenka, Herberková Jana, Brnková Lucia, Fremlová Marie, Borák Petr,
Vavrys Luděk, Moravcová Hana, Ondra Vlastimil, Vystrčilová Pavla
Host: Suchý Jiří, ředitel školy

-

Úvodní schůzka nové školské rady po volbách zástupců rodičů

-

Volba předsedy školské rady – Mgr. Jana Herberková
Volba místopředsedy šk. rady – Luděk Vavrys
Volba zapisovatele – Mgr. Lenka Švehlíková

Jiří Suchý, ředitel školy
-

stručné hodnocení končícího šk. roku, informace o novém školním roce, známých
akcích

Petra Kočendová - Info o projektu Erasmus+
-

Koordinátoři německá škola v Duisburgu /zrakově postižené děti/, polská škola
Katovice, švédská škola Karlshamn
Projekt o vnímání okolí, změny, uprchlická krize, spolupráce s postiženými
Výjezdy – Polsko, Švédsko letos, Německo příští šk. rok
Poděkování bánovskému obecnímu úřadu za dopravu do Vídně na letiště, stejně tak i
Petru Gazdíkovi za totéž
Hostování v bánovské škole – nejdříve jenom učitelé, pak společně s dětmi

Vlast. Ondra, zástupce ředitele
- projekt 45 škol - školení ve formativním hodnocení /nejen známkou, ale i v rámci
vlastního posunu/
- olympiády - v matematice úspěšní řešitelé okresního kola /třetina účastníků/
- filmový kroužek do finále v Tokiu /2 žáci + 1 dospělý/
- Anthropoid + promítání vítězného filmu

-

školní časopis Bublanina - získal ocenění v krajském kole v Brně

Jiří Suchý, ředitel školy
-

Kroužek Pantoflíček a projekt, který získal 10 tabletů na určování rostlin

Diskuze
-

P. Fremlová – sběr papíru by mohl být o hodinu déle než jen do 15.30, někteří rodiče
nestihli přijet
P. Borák – počítačová síť
zastaralé elektrické vedení /viz počítačová síť/
budování nového sportovního hřiště – projekt připraven, počítá se s realizací,
konzultace projektu se školou
přehřívání tříd v letních měsících, okna na východ a na jih, možnost rolet

V Bánově 31.5.2017
Zapsala L. Švehlíková

