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Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Na Lukách Polička, ze dne 19. června 2019 
 
Přítomní: Marie Kučerová, Zdeňka Vomočilová, Klára Trnková, Petr Nožka  
Nepřítomni: Kateřina Stodolová, Stanislav Nožka  
Přizváni:   Eduard Střílek, ředitel školy 
 
Program:  
 

1. 1. třídy – budou dvě (22 + 22 dětí). „Začít spolu“ – p. uč. Jehličková, standard – p. uč. Matouš. 
 

2. Pobyt v Itálii pro 6. tř. – proběhl ke spokojenosti, p. uč. Marešové do penze neodchází. 
 

3. 6. třídy – Adaptační kurz bude v září 2019, finance odsouhlaseny. 6 třídy budou 3. Třídní učitelé budou 
z řad nově příchozích. 

 
4. Noví učitelé – vyšší počet žáků v příštím školním roce dává prostor pro přijetí několika pedagogů.  

 
5. Jitřenka – bohužel žádný progres. ŠR apeluje na ředitele školy, aby zajistil pravidelně příspěvky za ZŠ do 

tohoto poličského měsíčníku a na web školy. Znovu řešit na dalším jednání ŠR. 
 

6. II. stupeň „Začít spolu“ – úkol pro vedení školy trvá. P. ředitel spolu s p. zástupcem navštíví ZŠ v Plzni 
nebo jinde, kde mají dostatek zkušeností. ŠR doporučila, aby návštěva proběhla v letošním 
kalendářním roce. Zodpovídá p. ředitel. Stanovit konkrétní termín návštěvy. 

 
7. Dopravní situace kolem školy – škola obdržela návrhy, ke kterým poslala své stanovisko. Prověřit 

aktuální stav – zodp.: P. Nožka, zástupce zřizovatele.  Dne 24. 6. jednání na MěÚ. Na další ŠR budeme 
seznámeni s výsledkem. 

  
8. Rekonstrukce sociálních zařízení a kuchyňky (tu prioritně) – je reálné zpracovat projektovou 

dokumentaci ještě letos, protože v rozpočtu školy zbydou peníze. Zajistí pan ředitel školy.  
 

9. Prostranství před školou – řešit spolu s MěÚ. Zodp.: pan ředitel 
 

10. Školní inspekce – od 8. 3. byla přítomna školní inspekce. ŠR obdržela zápis. Nebyly shledány zásadní 
nedostatky, nicméně je uvedena řada podnětů ke zlepšení: Projednáme na příští ŠR. ŠI inspekce ústně 
doporučila zrušit zákaz používání mobilů o přestávkách. Po bližším prověření na ŠI v Pardubicích není 
toto zatím nutné – zákaz zůstává v platnosti v původním rozsahu, ŠŘ se v tomto smyslu nemění. 
 

11. WEB školy – provést aktualizaci, zmodernizovat. Poptat IT specialisty, studenty, zařadit do rozpočtu. 
Zajistí pan ředitel školy. 
 

12. Nová vzduchotechnika ve škole, zastínění oken – bude během prázdnin a září.  
 

 



13. Úklid Poličky – nápad 9. třídy, který nebyl dobře připraven, proto neproběhl v rozsahu „celá škola“, ale 
pouze 2 třídy. Velká škoda, byl to výborný nápad. ŠR doporučuje tuto akci organizovat příští rok v rámci 
Dne Země – pan ředitel určí kontaktní osobu. 
 

14. Prázdniny – standardní opravy (malování), výměna tartanu, instalace opony v tělocvičně 
 

15. Příští schůze Školské rady – září 2019 
 

 

 

Zapsala: Marie Kučerová 


