
Ustavující jednání Rady školy ZŠ Neštěmická – 16.3.2015 

Přítomny: Bc. Jana Bohuňková 

                     p. Ivana Fišerová 

                     p. Alena Bérová 

                     p. Stanislava Salavová, dipl. ekonom 

                   Mgr. Hana Fišerová 

Nepřítomny: Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D. - omluvena 

 

Hosté: Mgr. Marie Čápová - ŘŠ 

Program:   

1. Přivítání a představení členů ŠR p. ředitelkou 

2. Volba orgánů Školské rady 

3. Projednání  jednacího řádu 

4. Seznámení členů s podanými a připravovanými projekty, s koncepcí 

rozvoje školy a organizačními změnami na ZŠ – spojení prvních tříd(ŘŠ) 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

2. Předseda: Mgr. Hana Fišerová 

     Pro: 4              Proti: 0         Zdržel se: 1 

     Místopředseda: p. Ivana Fišerová 

     Pro: 4              Proti: 0         Zdržel se: 1 

     Zapisovatel: Mgr. Hana Fišerová 

     Pro: 4              Proti: 0         Zdržel se: 1 

3. 

 S šipkou za dobrodružstvím – pravidelné organizování a pořádání 

poznávacích volnočasových aktivit pro sociálně slabé žáky 



 Sportovní den – Sport, základ zdraví celé rodiny; aktivita sportovní nejen 

pro rodiče a děti ZŠ, ale pro širokou veřejnost sídliště Vyhlídka 

Tyto dva projekty byly podány do Volnočasového kalendáře a Sportovního 

kalendáře OŠKSS – zamítnuto. 

Dotace KÚ: 

 Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2015 

Adaptační kurz 

 Podpora celoročního projektu Media a komunikace ve škole(časopis, 

TV, rozhlas) 

      Dotace MŠMT: 

 Kompenzační pomůcky 

 Tablety do škol 

 Bezpečnost ve školách 

 Women for Women – obědy pro děti (schváleno od 1.4.2015) 

 

    Projekt  Zdravá škola      

Opravy budovy – v případě finanční podpory zřizovatele proběhne      

rekonstrukce sociálního zařízení na U1(1. stupeň). 

Zpřístupnění hřiště široké veřejnosti – vyhledat dotační titul pro rekonstrukci 

hřiště, projekt již zpracován. 

4. 

 Bc. Jana Bohuňková – navázání spolupráce s FOD – Klokánek, domluví   

návštěvu v Klokánku 

 Bc. Jana Bohuňková pomůže a zjistí možnosti získání finančních 

prostředků na zamítnuté projekty S šipkou za dobrodružstvím a 

Sportovní den 

 Mgr. Marie Čápová požádá o podporu zřizovatele při zajištění atestů na 

těžké kovy a mikrobiologii pro písek na pískoviště (1 dodavatel pro 

všechna školská zařízení) 

- p. Bohuňková přislíbila pomoc 



 Mgr. Hana Fišerová – nabídnuta prohlídka školy všem členům rady 

 

5. Další zasedání Školské rady svolá předseda. Před zasedáním rozešle 

členům směrnice a výroční zprávu, kterou musí ŠR projednat a schválit. 

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Fišerová                  Četly:  


