
Zápis ze zasedání školské rady                    

Dne 21. 10. 2022 se sešli členové na zasedání školské rady. 

Program: 

1. Přivítání všech přítomných p. ředitelka Mgr. L. Veselá 
 

2. Informace od pana Ing. Pavla Zakopala: 
- Pan Zakopal se vyjádřil ke školnímu řádu v bodě týkajícího se školy v přírodě. 

Vzhledem k tomu, že pobyt na škole v přírodě není delší než pět dnů, není třeba 
vyžadovat potvrzení od lékaře. Ředitelka školy provedla úpravu a k 21. 10. 2022 
byly dokumenty školy Výroční zpráva, Školní řád ZŠ, ŠVP ZV schváleny. 

- Upozornil na úpravu volebního řádu, který provede zřizovatel školy. 
 

3. Proběhla volba předsedy školské rady. Zvolen byl Ing. Pavel Zakopal. 
 

4. Informace od ředitelky školy Mgr. L. Veselé: 
Školská rada projednala nabídku plavání z Holešova a Přerova. Nabídka pronájmu 
bazénu z Přerova byla levnější, proto bylo rozhodnuto, že plavecký výcvik bude 
probíhat v Přerově. Děti 4. a 5. ročníku budou platit poloviční částku. Děti, pro něž 
není plavání povinné a které na základě rozhodnutí rodičů budou plavecký kurz 
navštěvovat, zaplatí rodiče také sníženou částku. Dopravu bude hradit zřizovatel.  
Turistický kroužek začal první vycházkou v sobotu 15. 10. 2022 

                        Plánované akce školy: 

     21. října               Den otevřených dveří v ZŠ, rodiče mají také možnost sledovat     
                                   výuku na platformě Teams  
 
     25. října               Dýňové odpoledne s vydlabáváním dýní, práce s papírem  
                                    –  od 15,00h. 
                                   Průvod k pomníku a uctění památky padlých v 1.světové         
                                   válce, vznik republiky – od 17,30h. 
 
        1. listopadu     Halloweenské učení 
 
        2. listopadu     Návštěva 4. a 5. ročníku na 2. ZŠ v Holešově – program na    
                                   Polytechniku (v rámci IROP ) 
 
      11. listopadu     Proběhne výsadba stromků v Rymicích společně se ZŠ  
                                   od 9,00h. 
 
                                   Den slabikáře v ZŠ – návštěva předškoláků v 1. třídě (na   
                                   konkrétním termínu se domluví učitelky MŠ a 1. ročníku) 
 



         2. prosince            Vánoční slavnost s jarmarkem na  zahradě školy, při                                      
                                         nepříznivém počasí v tělocvičně 
                     
         6. prosince            Návštěva Mikuláše ve škole 
 

                             10. prosince          Vystoupení žáků školy s programem na vánočním trhu  

                                         v Rymicích v areálu Muzea 
 
          21. prosince         Nadělování ve škole 
 
          22. prosince         Ředitelské volno 

           Ředitelka školy seznámila ŠR s nabídkou přípravné třídy na schůzce s rodiči  v MŠ.  

           Přípravná třída pro děti s odkladem, popřípadě pro děti narozené na podzim by byla  

           řešením pro nabídku volných míst v MŠ. Pro tyto děti bude nutné posouzení  v PPP. 

 

5. Informace od L. Rousové: 
- Seznámila přítomné s celoročním projektem „Rok na vsi“ s J. Ladou a „Čteme 

dětem v MŠ“. Cílem je příprava programu k výročí obce, školy a MŠ. Oslovila 
členy s nabídkou možnosti čtení dětem v MŠ.  Také by chtěla oslovit různé 
osobnosti obce. 

- Vyjádřila také  obavu, že nebude dostatek volných míst v MŠ z důvodu možných 
odkladů školní docházky, kdy by do 1. ročníku odešlo méně dětí. 
 

6. Informace od Ing. Martina Bartíka 
- Obec získala stavební  povolení na budovu staré školní jídelny k výstavbě nových 

prostor pro MŠ. Stavba bude řešena formou dotačních programů. 
- Informace k sázení stromů v Rymicích. 
- Pozvánka na vánoční zpívání u obce předběžně 21. prosince. 
- Předběžné informace k organizaci oslav, které proběhnou v měsíci červnu 

v areálu obce. V tento den bude škola zpřístupněna veřejnosti. Škola zajistí 
program, obec občerstvení, dechovku, budou pozváni pracovníci školy a hosté.  

- Projednávala se i forma informační brožury. Předběžná domluva byla na doplnění 
stávající brožury, a to o samostatný dotisk  dalších 10 let provozu školy. 
 

Připomínky od rodičů nebyly vzneseny. 
 

Prezenční listina uložena u ředitelky školy. 

 
 
Dne:  26. 10. 2022                                                                            Zápis provedla: Rousová Leona    


