
Základní škola m Mmcřxká š kolu U Lcsa, Karviná, příspěvková organizacc

ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Dalum: 3. 7 2022

Přítumni: p. P. Pražma přcdseda školské rady

p.
S. Sobela člen školské rady. Omluven. nařízená kamnténa

p. Mgr. V. Wojewodová člen škoIské rady

p. _Vlgr. l Pm mvá řcdí\clka školy

Program:

l. [ahájení

2, Prnvoz školy a MŠ

a) Rckonstrukce knutkú s umyvad]cm

|>) Školni zahrady

3. Plány na 2, pololetí

4. Realizované projekty v l. pololetí

5. ()slamí

Ad. Zahájcní

P. Pražma podal informací. že se D. Sobela 7e schůzky omluvil.

Ad. 2 van1 ško|y >J MŠ

PV řcdítclka nás informovala Že sc v uplynulém období podařílo pořídit 7 nových tabulí. takŽe

jsou vc všcch třídách už nové mndcmí

Dálc sc podařilo v MŠ pořídit do da|ších 2 tříd nová lehátka pro dčtí.

O Vánoc ích na MŠ Olbrachmva střechal vedení u revizí naprotekla školy počítá jaře.

Na MŠ Olbrachlova dřevěné čknlní které hude lřehupomalu trouchnivějí prvky mhrady, opmvít

nebo nahradít.

Na šknlní zahradčjsou vysázeny n0ve' keře, počítá sc s další výsadbou.

Plánují SC takč vyvýšené záhony a kultivace areálu.

Postupnč SČ také nahrazují nové dveře do tříd. Kompletně je hotové přízemí a I patro.
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chovuj| Sc takč p05tupnč knuty Vc třídách s umyvadlem a okaady.

V edení školy pořídilo nové pomůcky do informatiky, sc kterýmí už žáci pracují v ra'u'nci nového

ŠVP, které sc mměřuj e na informatiku.

Ročníky 6. uŽ realizují výuku pod1e nového ŠVP.

Našc škola byla zařa1cna do užšího výběm na projekt .,Vírtuá|ní učebna“. l'okud sc vše schvá1L

mě| by se projekt realízovat do r. 2023.

Zatím nevíme. jakým způsobem se budou realizovat zápísy do L tříd: jestli prezenčně, nebo

oníine.

Vedení školy by radu naplnilo 2 první třídy ajednu přípravnou.

Ad. 3 Plány na 2.
polo|ctí

Počuá se s Velikonočním jatmarkemv Nebude však probíhat tradíční formou. Vcdení školy

plánuje real ízaci ve venkovním prosLředí v areálu školy. Bude méně stanku s předměty na

prodej. lake' sc zvaŽuje. zda vůbec real iz0va\ bufet. nebo vjakém rozsahu. Pedagogové uŽ

dostali pokyn. aby v rámci výuky přípravovaH s žáky lematícke' předměty.

V
plánu

řinnn<lí je mké Dcn Země,. nen dětí.

Měly by se laké uskutečnit školy v přírodě Dr0 vybrané ročníky a lyžařský výcvík prvního

stupuě (ve spol upráci s MMK).

Vše $c aíe bude odvíjet V závislostí nn monwntální epidemio1ogické situaci u vyhlášených

opatřeních.

Ad. 4 Reulizovanč projekty v pololeti

P. ředitelka informovala 0 průběhu interaktívních přednášek a besed v Dolních Vítkovících.

které byly zaměřeny na robotiku.

Dálc naši žácí navštívílí PIanetarium V ()stravč u úníkovou hru
v mglíčtinč (ve spo1upráci

S Jazykovou školou Helln v 05travě).

Plánovaný l_vžařský kurz pm
MŠ

hyI zrušcn.
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Ad. 5 ()statni

.lc třeba doplnit a obnovit Škol5kou radu, které skončilo pověření v říjnu 202l.

Panu Sobelovi bylo l'unkční období j ] Ž prodlouženo do r. 2023.

V Karvine 3. 2. 2022

Zápís provedla: Mgr. Václava Wojewodová

Pndpisy:

Předseda: Petr Pražma

Zapsala: Mgr,
Václava Wojewodová
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