Zápis ze zasedání školské rady 30. srpna 2018

Přítomni:
René Fischer, Václav Jílek, Marta Pasková, Lucián Kantor, Roman Šafránek, Marcela Hesová,
Kateřina Kracíková, Petr Chlumský

Omluveni:
Marie Pavlíčková

Host:
Hana Seho, Pavlína Radová

Program:
1. Zpráva o činnosti ZŠ Bratrská od posledního zasedání školské rady

2. Plánované akce ZŠ Bratrská do konce školního roku
3. Právo stavby, nová budova školy – dopis paní Wernischové
4. Různé

I.
Rada byla seznámena s činností školy od posledního zasedání. Mezi ně patřila škola
v přírodě, rozlučkový pobyt páté třídy v Bělči, jarní táborák, zahradní slavnost, červnové
výlety jednotlivých tříd.

II.
Chystané akce pro tento školní rok jsou zářijový seznamovací pobyt pro první třídu v Bělči,
toho se zúčastní i druhá třída s výukou prvouky. 29. září jedou zástupci školy, dramatický,
hudební kroužek a bývalí nuláci na oslavy 100 let evangelické církve do Pardubic. Na podzim
se uskuteční celoškolní projekt k výročí 100 let republiky. Dále tradiční táboráky, divadlo,
ples, zahradní slavnost. Také bylo radě oznámeno spuštění nového webu dne 31. srpna 2018
a nástup nové vyučující do první třídy.

III.
Paní architektka Seho seznámila školskou radu se současným stavem jednání o nové škole a
dalším postupem. Poté se rada zabývala dopisem paní Wernischové rodičům a zaujala
k němu stanovisko uvedené v tomto usnesení.
Usnesení školské rady ze dne 30. 8. 2018 k dopisu koordinátorky škol Evangelické akademie
Školská rada podporuje to, aby se rodiče žáků ZŠ Bratrská spolupodíleli na financování
konkrétních prvků nové školy (dílna, hřiště, aj.) podle jejich zájmu a možností formou např.
různých akcí školy (bratrské plesání, vánoční hra, koncert, apod.). Dále vyzývá koordinátorku
škol Evangelické akademie paní Wernischovou, aby rodičům vysvětlila své představy o
financování školy formou fundraisingu tak, jak uvádí v dopise rodičům.
Schůzka s rodiči na toto téma se uskuteční 5. 9. v 16 hodin před řádnými třídními schůzkami.

IV.
Další zasedání školské rady bude pravděpodobně v lednu 2019 před koncem pololetí.

Zápis pořídila
Marcela Hesová

