
3. zasedání Školské rady při ZŠ Bílovice n. Svit. 

ve školním roce 2019/2020 

Přítomni:       Ing. Ivo Hažmuk, Mgr. Petra Glosová, MUDr. Tomáš Gabriel, 

                      Ing. Valerie Helánová, MUDr.  Jiří Jež  

Omluveni:    Mgr. Bohuslava Hamáková 

Nepřítomni:  Mgr. Bohuslava Hamáková 

Hosté:      Mgr. Libor Žanda      

Datum:          26. 6. 2019 

Program: 

1. Problematika kyberšikany na naší škole – jak se řeší? 

2. Doprava na Komenského ulici 

3. Obaly na sešity žáků – jsou nutné? 

4. Seznámení s novými učebnami a úpravami prostor v okolí školy – momentální stav a plány 

5. Zhodnocení celoroční práce Školské rady  

 

Usnesení:  

1. Diskuse ohledně řešení nepřehledné dopravní situace ráno před vyučováním, zkušenosti se 

zákazem vjezdu aut na Komenského v čase před vyučováním, jednosměrný provoz, regulace 

dopravy, možnosti zastavení aut a vyložení dětí, možnosti využívání autobusu – na nová 

pravidla a omezení si rodiče i děti zvykly a situace před školou je přehlednější a hlavně 

bezpečnější. 

2. Prevence proti šikaně a kyberšikaně je na naší škole zpracována v preventivním programu 

školy. Pro každý ročník se objednávají preventivní programy od organizací (pedagogicko- 

psychologická poradna, Podané ruce, atd..), během roku je prevence zařazena do vyučování 

některých předmětů, každoročně se prevenci věnujeme na dni projektového vyučování Řekni 

drogám ne!, k podchycení narušených vztahů ve třídě pomáhají pravidelné třídnické hodiny, 

spolupráce se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. Klima ve 

třídě posilujeme na školách v přírodě, lyžařském kurzu, sportovním a zejména adaptačním 

kurzu. 

3. V živé diskusi ohledně návrhu na zrušení obalů na sešity jako záležitost neekologická, drahá, 

zastaralá, obtěžující, učitelé obhajovali tvrzení, že obalené sešity mají svůj význam. Sešity bez 

obalů, zejména u mladších dětí, jsou velmi rychle špinavé, pomačkané, zničené. Obal se dá 

utřít, omýt, vyměnit. Zastánci ekologického smýšlení mohou sešity balit do papíru, s tím škola 

problém nemá. Také se dají dědit po starších sourozencích, tudíž ani finančně ani ekologicky 

nezpůsobují rodině zátěž. Naše škola se snaží o ekologickou výchovu, máme po škole 

rozmístěno několik košů na tříděný odpad, jsme zapojeni do celostátního projektu 



Recyklohraní, jsme pilotní školou na 3denní adaptační kurzy se zaměřením na ekologii. 

Každoročně pořádáme Den bez aut, atd… 

4. V říjnu 2018 byly uvedeny do provozu dvě nové odborné učebny a byly zrekonstruovány 

školní dílny. Výše dotace na učebny a dílny včetně vybavení přesahovala 13 miliónů Kč a 

výsledek opravdu stojí za to. Učebny jsou vybaveny nejmodernější technikou, například 3D 

tiskárnou, robotickým centrem, atd. Upraven byl také svah za odbornými učebnami směrem 

ke kostelu. 

Přes letošní velké prázdniny je v plánu rozmístění laviček před školou. Plánovaná úprava 

předzahrádky se odkládá z důvodu předpokládané rekonstrukce fasády o prázdninách v roce 

2019/2020.  

Dotace na multifunkční hřiště na školním dvoře bohužel v prvním kole nevyšla, takže se bude 

podávat znovu.  

 

5. Předseda Školské rady zhodnotil naši celoroční činnost, jako odměnu pro členy ŠR připravil 

drobnou odměnu ve formě tomboly. 

Zapsala: Petra Glosová 

 


