
Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka,
Harrachov,

 příspěvková organizace
Nový Svět 77, 512 46 Harrachov

tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz

                    Zápis č. 2

Veřejné jednání školské rady

Datum: Středa 9. 5. 2018, 17:00 – 17:45

Přítomni: Mgr. Lenka Vytrvalová, Mgr. Alena Zapletalíková, Mgr. Tomáš Vašíček, 
                  Renata Konvalinková,  Ing. Jaroslav Čech
Omluveni: Alena Jíchová
Nepřítomni: ---

Program jednání:
1. Představení nových členů školské rady.

2. Schválení jednacího řádu – jednací řád schválen. Hlasování - Pro: 5. Proti: 0.  
Zdržel se: 0.

3. Dotazníkové šetření Mapa školy – zpracována společností SCIO, souhrnná 
zpráva pro rodiče již zveřejněna na webových stránkách školy.

4. Informace o plánovaných školních akcích a projektu.

Dne 23. 5. proběhne Den dopravní výchovy na Kolečku.

Dne 1. 6. Dětský den na na Bobové dráze, 15. 5. proběhne bezpečnostní 
instruktáž. Zajištěna výhodná cena na atrakce, v ceně 100,- zahrnuta 4x jízda 
na bobové dráze nebo 1x bobová dráha + 1x lanové centrum.

Dne 19. 5. Den otevřených dveří. 

Preventivní program proti zneužívání na sociálních sítích – je v jednání s Policií 
ČR a společností MAJÁK – proběhne seminář pro děti i pro rodiče.

Podzim 2018 projekt Cirkus Happy Kids – proběhne na Kolečku.

5. Přijímání podnětných návrhů pro další rozvoj školy a na prohloubení 
spolupráce rodičů, školy a školské rady.

Výzva k pomoci: 
- při Dni dětí – pomoc rodičů na jednotlivých stanovištích
- při stavění a rozebrání cirkusového stanu při projektu Happy Kids - cca 10 lidí

mailto:skola@harrachov.cz


Mgr. Vašíček: Dotaz na provoz školního hřiště mimo vyučování. Ing. Stříbrná – 
jedná se o majetek školy a města, je přednostně  určen  pro školní účely, do 
15:45 pro potřeby družiny. Veřejnost může využít po dohodě s panem 
školníkem. 

V průběhu prázdnin (od června do konce července) proběhne rekonstrukce 
zázemí u tělocvičen, prostředky čerpány z vedlejší hospodářské činnosti školy 
po dohodě s Radou Města.

Zápis provedl:      Jméno: Mgr. Zapletalíková podpis: 
………………………………..

Zápis ověřil:       Jméno: Mgr. Vytrvalová podpis: 
………………………………..

Se zápisem seznámeni:   Jméno: Mgr. Vašíček  podpis: 
………………………………..

     Jméno: R. Konvalinková podpis: 
………………………………..

     Jméno: Ing. Čech podpis: 
………………………………..

     Jméno: A. Víchová podpis: 
………………………………..


