1. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 16.1. 2020
Datum a čas:

16.1.2020, 17.00 - 18.30 hod. Istrie Velké Losiny

Prezenční listina:

1. Renata Čechová

....................

2. Lenka Grmelová

. . ……………... . . . . . . .

3. Lenka Hetmánková

....................

4. Ivona Kolínková

. . .nepřítomna. . . . . . . .

5. Veronika Krmelová

. ………….. . . . . . . . . . .

6. Lukáš Krňávek

....................

7. Jaroslava Matějková

....................

8. Podhajská Světlana

....................

9. Tomáš Vavrys

. . . . . . . . nepřítomen . .

10. Radek Matějka- host za SRPŠ

…………………………...

11. Jiří Ševčík - host za ZŠ a MŠ Velké Losiny

……………………………

12. Václav Machaň

………………………….

13. Petr Harna host za SRPŠ

……………………………
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1. zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Velké Losiny dne 16.1. 2020

Program:
1. příprava a dílčí úkoly 27. školního plesu 22.2.2020 - zápis s rozdanými úkoly dodá
předseda SRPŠ a svolá schůzku už jen s pomocníky na plese. Hledají se další
dobrovolníci a pomocníci přímo na ples.
2. Diskuze
a) splnění a nesplnění úkolů z minulého zasedání:
ad: porty - nepořízeny z důvodu nekompatibilnosti stávajícího zesilovače ve škole úkol trvá do dalšího vystoupení dramatického kroužku (Den matek)
ad: dotazník na pomocníky a dary do tomboly - rozesláno, posbíráno, přihlášeny jen
dvě osoby z řad rodičů, Bohužel není informace ze školek, doplní se předsedovi
SRPŠ, aby se s případnými zájemci sešel.
ad: jídelníček bude posílán s větší časovou rezervou - v minulých měsících bylo
oslabeno obsazení kuchyně a tudíž se vařila jen jedna varianta
ad: keramika - zatím se nepodařilo sehnat žádného vedoucího, paní Grmelová
určitě nezvládne otevřít kroužek tento školní rok, musí se vyklidit dílna s výrobky z
loňska
b) Kroužky: z diskuse vyplynulo, že nejsou potřeba další nové kroužky neboť
není zájem z řad dětí - návrh byl na sportovní, tělovýchovné pro menší děti,
keramický. Od pololetí budou kroužky pracovat pod SRPŠ, nové dohody o
provedení práce jsou nachystány u Nikoly Šafkové.
c) Návrhy aktivit pro děti školek a školy, které by mohlo sdružení rodičů
naplánovat se probere na další schůzce 26.3. 2020 (výlety, akce v AZ,
zájezdy pro celé rodiny….)

Termín dalšího setkání v 26.3. 2020 v 17.00 hod. v AZ areálu.
Zapsala: R.Čechová
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