Zápis z jednání školské rady
Datum
jednání

23. 9. 2021

Počet členů
-8

Přítomní:
p. uč. Geťko, p. uč. Gieciová,
p. Andrejsek, p. Horká, p. Veverka,
p.Andres, p. místostarostka Jiránková, p. Kabelová
omluven: p. uč. Hejzlar (nemoc)
p. ředitelka Iveta Beranová

Hosté
Program a
průběh
jednání

1. Výroční zpráva za rok 2020-21
Paní ředitelka stručně zrekapitulovala její obsah. Podrobněji se zmínila o projektu
Příběhy našich sousedů, o doučování, o vysokém počtu neomluvených hodin,
o nabídce cizích jazyků, o výuce cizích jazyků rodilým mluvčím, o probíhající
rekonstrukci budovy I. stupně.
Zazněla zde pochvala za rozsah a formu Dne otevřených dveří z řad rodičů. Pro
schválení bylo 8 členů, proti nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.
2. Školní akční plán
Paní ředitelka okomentovala aktuální verzi, ve které je kladem důraz např. na vyšší
míru elektronické komunikace při vyřizování omlouvání absence, zapisování domácích
úkolů a známek nebo na slovní hodnocení. Pro schválení bylo 8 členů, nikdo proti,
nikdo se nezdržel hlasování.
3. Podmínky parkování pedagogů na Husově náměstí
Paní místostarostka radu informovala, že na náměstí je k dispozici 120 parkovacích
míst, na které bylo vydáno již 60 parkovacích karet pro místní občany a podnikatele.
O prioritizaci dalších skupin se neuvažuje. Hlavní smysl zpoplatněného stání je splněn.
Nadále tak bude městskou policií pokutováno parkování bez zaplacení parkovného,
ale zároveň bude tolerováno parkování na ostatních nezpoplatněných komunikacích
ve městě. Přesto bylo paní místostarostkou přislíbeno, že se Rada města na některém
svém příštím zasedání zamyslí nad možnou úpravou podmínek parkování, které by
více reflektovalo potřeby zájmových skupin ve městě, ale neohrozilo smysl
zpoplatněného stání.
4. Různé
Paní místostarostka se zajímala o zkušenosti s prací školní psycholožky a o odezvu na
příspěvek města pro jednotlivé třídy na konci minulého školního roku. Paní Horká
připomněla, že Bájo nabízí v průběhu roku různé výstavy s programem, především pro
žáky 1. stupně, a doporučila větší zapojení těchto aktivit do výuky.

Zapsal: J. Geťko

