
ŠKOLSKÁ  RADA  č. 29 

 

Proběhla dne 21. 10. 2019 v ZŠ Nižbor 

 

Přítomni:    K. Zusková,  I. Mazancová 

           J. Kučerová, R. Demuthová, I. Nováková 

           I. Vrbková (jako host) 

 

Program:      1) Schválení výroční zprávy školy 

             2) Informace o výkazu školy k 30. 9. 2019 

             3) Nový školní řád školní družiny 

            4) Bruslení a plavání žáků 

  5) 130. výročí školy – 27. 9. 2019 - zhodnocení 

  6) Projekt spolupráce „Rodiče – škola“ 

  7) Rekonstrukce školy během školních prázdnin 2019 

  8) Ostatní  

  

1)  Seznámení se s Výroční zprávou školy 2018/2019 – schválení VZ 

2)  Informace o zápisu:  22, nastoupilo: 15 žáků 

     K 1. 9. 2019 nastoupilo do ZŠ Nižbor celkem žáků:  95 + 2 žáci jsou vzděláváni    

     v zahraničí. 

     K 22. 10. 2019 nastupuje nová žákyně - cizí příslušnost, do druhé třídy. 

     Od 1. 1. 2020 se přechází na nové financování (předpoklad: chybí 1 žák   

     k počtu 100) –       požádání o finanční rezervu OÚ použitelnou v případě   

     potřeby. 

3)  Školní družina – seznámení s novým řádem ŠD, jednotná cena 200 Kč za  



    Měsíc, žák, který chodí nepravidelně (kroužky) platí polovinu.  

     ŠŘ zveřejněn na školních webových stránkách a v prostorách školy. 

 4) Bruslení – 2., 3. třída (9 lekcí) 

         Plavání – 3., 4. třída (10 lekcí) – proběhne ve 4. čtvrtletí šk.roku 

         Jsou vidět pokroky u žáků jak na plavání, tak u bruslení. 

         Bruslení a plavání v rámci tělesné výchovy. 

  5)  130. výročí založení školy – pozitivní ohlasy, výstava povedená, zvláštní    

       poděkování p. Peckovi za pomoc při přípravě výročí 

  6)  Projekt spolupráce – Rodič – škola – žák  (společné akce) 

       Např.  vyvýšené záhony-pěstování zeleniny, bylinek 

   7)  Rekonstrukce školy během prázdnin - poděkování OÚ za zřízení nového   

         Sociální zařízení (toalety, sprchový kout) pro zaměstnance školy 

   8) Ostatní – rekonstrukce půdy (založení nových prostorů, učebna) – projekt  

       možná schválen do února 2020. 

    9.) Informace o Projektu E – bezpečná škola – dlouhá čekací lhůta díky velké  

        vytíženosti firmy 

 

      Zapsala: Mgr. J. Kučerová 

   

          

     

            

 

 


