
Školská rada Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 

zápis z jednání  č. 3/2008-2009 
 
Datum a čas jednání: 10.9.2009,  17.00 – 19.00 hodin 
Místo jednání: ředitelna ZŠ  
Přítomni: 
Mgr. Pavel Tomalík – místopředseda ŠR 
Mgr. Zuzana Kvapilová – člen ŠR 
Ing. Tomáš Huďa – předseda ŠR 
Libuše Kocichová – člen ŠR 
Ivo Mičulka – člen ŠR 
Martina Skurková – člen ŠR  
Mgr. Ivo Fišer – ředitel ZŠ 
 
Přijatá usnesení: 
 

• Školská rada bere na vědomí: 
informaci ředitele ZŠ týkající se: 
 1. nedostatečné kapacity družiny. Z  důvodu nedostatečné kapacity družiny a velkého zájmu 
rodičů o družinu byla podána žádost o navýšení kapacity, a to z 60 na 90 dětí – od 1.9.2010; 
 2. žádosti o zaplocení zahrady. Byla podaná žádost o zaplocení zahrady u školy, kde bude 
vymezený prostor pro školku umístěnou v ZŠ. Tímto  by mohlo být hříště u školy zpřístupněno pro 
veřejnost v pracovních dnech po dobu provozu školy tj. do 18 hodin; 
 3.  zjištění zájmu rodičů o pobyt dětí ve škole v přírodě (děti od 3. do 5. třídy). Jednalo by se o 
pobyt  v lokalitách na Bílé, Čarták na Soláni. Z finančních důvodů by byl pobyt u moře možný co 2 
roky. 
 4. nabízené spolupráce Ing. Hušky mezi školou a Českým zahrádkářským svazem a rovněž o 
spolupráci v rámci malých fotbalistů – přípravka 

5. pořádaných akcí pro žáky: 
      - lyžařský výcvik pro 7. třídy na sjezdovce v Palkovicích a lyžování  na   

Bílé pro zdokonalení 
                    - turistický pobyt pro 8. třídy 
        - vánoční jarmark 4.12.2009 
        - v únoru se připravuje pro 8. a 9. třídu výměnný pobyt v Rakousku 
        - připravuje se světový den jazyků – budou se číst pohádky a různé knihy. 
 
informaci předsedy ŠR -  Ing.Tomáš  Huďa: 
 1. v rámci akce „Česko čte dětem“ má možnost být 4 hodiny měsíčně uvolněn za zaměstnání. 
Tato akce probíhá v nemocnicích, ve školách, školkách a jiných neziskových organizacích. Čtení by se 
konalo ve 3. a 4. třídě; 
           2. v případě zájmu ze strany školy by pro 9 třídu  připravil přednášku o hutnictví, v rámci 
volby povolání; 
 3. od svého zaměstnavatele se pokusí získat peněžní prostředky na akce jako jsou škola 
v přírodě nebo ozdravné pobyty. 
 

• Školská rada jednohlasně schvaluje: 
Školní řád č.j. 19/6/2009 
 
Zapsala: Martina Skurková   
 
 
        ………………………….. 
                Ing. Tomáš Huďa 
          předseda 


