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Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Na Lukách Polička, ze dne 5. listopadu 2019 
 
Přítomní: Marie Kučerová, Zdeňka Vomočilová, Klára Trnková, Kateřina Stodolová, Stanislav Nožka, Petr Nožka 

Nepřítomni:  
Přizváni: Eduard Střílek, ředitel školy 
 
Program:  
 

1. 6. třídy – Adaptační kurz v září 2019 – proběhl ve „zrychlené formě (výlet na Svojanov). ŠR doporučuje, 
pro další roky, zajistit adaptační kurz v rozsahu min. 2 dny mimo školu.   

 
2. Noví učitelé – nově příchozí učitelé – hodnoceni velmi pozitivně.  

 
3. Jitřenka – ŠR opětovně apeluje na ředitele školy, aby zajistil pravidelně příspěvky za ZŠ do tohoto 

poličského měsíčníku a na web školy. Dle pana ředitele byla určena p. uč. Sedláková, jako osoba 
odpovědná. 
 

4. I. stupeň „Začít spolu“ – forma hodnocení v jednotlivých ročnících – rodiče byli seznámeni. 
  

5. II. stupeň „Začít spolu“ – nebude realizován v „plném“ rozsahu. Některé prvky – projektové dny (např. 
1x 2 měsíce) budou zařazeny do celé výuky na II. stupni. Pan ředitel slíbil projednat na poradě 
pedagogů a zapracovat do ŠVP od příštího roku. ŠR tuto myšlenku, nápad podporuje a souhlasí s ním.  

 
6. Učebnice fyziky 6 tř. – případně i další, které jsou ve velmi špatném stavu nahradit pro příští rok 

novými, které korespondují s cvičebnicemi TAKTIK. Pan ředitel přislíbil nákup nových. 
 

7. Školní (žákovský) parlament – funguje. Na příští ŠR bude pozván p. uč. Horák 
 

8. Dopravní situace kolem školy – nová parkovací místa jsou vybudována a další se budují.  
  

9. Rozpočet školy na příští rok – proběhla schůzka na MěÚ. Pan ředitel přednesl následující požadavky: 
konstrukce sociálních zařízení a kuchyňky (první projekt cca 4 mil. Kč!!!), úprava prostranství před 
školou (keře, …), vybavení kabinetů, oplocení hřiště pro ŠD – kolik bude odsouhlaseno se uvidí.  

 
10. WEB školy – proběhla první modernizaci, kterou já osobně považuji za první krok. Je třeba se 

rozhodnout, kterou další cestou se vydat (externí firma, p. Erbes ve spolupráci s někým, …?). Web 
stránky je nutné pravidelně aktualizovat.  
 

11. Nová vzduchotechnika ve škole, zastínění oken – realizace 2020, probíhají přípravy.  
 

12. Úklid Poličky – akci organizovat v rámci Dne Země 22. 4. 2020 (nebo +/- kolem). Akci zajišťuje p. uč. S. 
Nožka. 
 



13. Prostranství před školou – možno získat dotaci. Nutno sehnat firmu, která zpracuje projekt a podklady 
pro dotaci. M. Kučerová oslovila firmu 3D Zahrady – dají stanovisko. Nutno intenzivně hledat další 
možné zahradnické firmy. 

 
14. Vánoční dílničky – 13. 12. s rodiči, prarodiči po vyučování, organizuje Spolek. 19. 12. – již tradičně první 

stupeň během dopoledne. 
 

15. Ředitelské volno – na 29. a 30. 6. 2020 bude vyhlášen o ředitelské volno. Zveřejnit tuto informaci na 
webu školy co nejdříve. 
 

16. Příští schůze Školské rady – konec února 2020 (konkrétní datum včas sdělím) 
 

 

 

Zapsala: Marie Kučerová 


