
 

Zápis ze školské rady č. 28 

Termín:  23. 5. 2019 

Místo:    3. třída ZŠ Nižbor 

Čas:      15 - 16 hodin 

 

Přítomni: K. Zusková, F. Filip, V. Svobodová, R. Demuthová, I. Nováková, J. Kučerová  

           host: I. Vrbková 

 

Program: 1. Informace o zápisu do 1. ročníku 

           2. Rekonstrukce a malování během prázdnin 

           3. Akce školy 

           4. Dokumenty školy 

           5. Ostatní 

 

1. Přivítání členů ŠR, poděkování p. F. Filipovi za účast ve ŠR. 

Zápisu se zúčastnilo celkem 22 žáků, přijato 16 žáků (z toho 1 žák v zahraničí), 6 odkladů. 

 

2. Rekonstrukce a malování během prázdnin 

       - Malování sborovny. 

       - Oprava zdi ve 4 třídě. 

       - Nová toaleta, sprchový kout, výměna lina, nové umyvadlo a kout ve sborovně.   

       - 4. června – vyzvat pí. Procházková k prohlídce podlah v budově školy. 

       - Projekt „Bezpečná škola“ (kompletní audit bezpečnosti ve škole) – podle výsledků budou    

        zhotoveny nové bezpečnostní dveře a učiněna další opatření v rámci bezpečnosti školy. 

 

1. Schválení dotace 10 000,- Kč - ke schválení OÚ. Dotace bude použita k zakoupení nových výukových 

programů. Za dotaci 85 000,- Kč zakoupeny nové počítače. 

 

2. Akce školy: 

- Duben - EVVO soutěž (pí. I. Nováková). 

                  Křivoklát – ekologické téma – účast celé školy. 

 

        - Květen – návštěva ZOO Plzeň, fotografování místním fotografem 

                   Den dětí – výroba zmrzliny, soutěže 

                   Pentatlon – ve Tmani, sportovní soutěže (pětiboj) 

 

        - Červen - taneční vystoupení R. A. K. – zimní stadion Beroun 

                  5. třída – dvoudenní výlet s přespáním (Branovská vrata) 

        

       Ostatní:  

 Preventivní programy s externím pracovníkem (prevence – výchovné problémy, šikana   

                na škole), možnosti jejich financování. 

                Zapojení rodičů do aktivit školy v rámci plánovaných dlouhodobých projektů školy 



                Celoroční program – vyvýšené záhony (pěstování zeleniny), příprava záhonů. 

                Poznávání „Svého okolí“ – celá škola, zapojení rodičů (zajímavosti v okolí),  

                zajištění mapy (vyznačené trasy).    

                Účast v soutěži „Matematický klokan“ (2. – 5. třída). 

                Matematická soutěž „Pangea“ – evropská soutěž  (5. třída). 

        Testování SCIO (výborné výsledky našich žáků v ČJ, MA). 

 

        Připomenutí 130. výročí založení školy – plánování aktivit 

Termín: 27. září – např. výstava fotografií, pozvání bývalých zaměstnanců, den otevřených dveří, 

návštěva bývalých žáků školy apod.).  

         

 

 

  

 

  


