Zápis z 2. zasedání Školské rady v novém volebním období
Dne 15. 2. 2016 se konalo řádné zasedání Školské rady při Základní škole Davle.

Přítomni: Iveta Hessingová, Mgr. Svatava Chrastilová, Ing. Eva Jelínková, Mgr. Jana Stocklová, Ing. Karel Vopička, Ing.
Tomáš Zunt
Hosté: Mgr. Jana Hrubá, Jana Slancová
Program:
1. Zvýšení bezpečnosti provozu před školou
2. Konzultační hodiny
3. Školní ples
4. Vstup do městského parku
5. Stanovení termínu jednání ŠR

1. Členové školské rady zaznamenali množící se ´´neoficiální podněty´´ občanů, týkající se bezpečnosti provozu před
základní školou. Školská rada se shodla na nutnosti řešení tohoto dlouhodobě nevyhovujícího stavu.
Ing. Vopička představil několik možností, které by mohly přispět ke zlepšení současného stavu. Navrhnul vypracovat
studii ke zvýšení bezpečnosti provozu před školou a jejím okolí. Studie by mohla být vypracována v rámci spolupráce
s Dopravní fakultou ČVUT a neznamenala by v podstatě žádné finanční výdaje ze strany městyse a školy. Samozřejmě
by tato studie byla zpracována ve spolupráci s Městysem Davle dle jeho potřeb a v návaznosti na již provedené
aktivity. Vlastní realizace by samozřejmě záležela na reálných finančních možnostech městyse, nicméně studie by
měla být koncipována tak, aby mohla být realizována v postupných krocích. Mgr. Chrastilová a Ing. Zunt předloží
tento záměr školské rady na příštím zasedání zastupitelstva městyse.
2. Dne 12. 1. 2016 proběhly konzultační hodiny ŠR. Iveta Hessingová informovala členy o jejich průběhu. Na
konzultační hodiny se nikdo ze zákonných zástupců žáků nedostavil.
Příští konzultační hodiny proběhnou v úterý 15. 3. 2016 od 16 do 17 hodin v prostorách školní družiny, zodpovědná
osoba opět Iveta Hessingová.
3. Školní ples 19. 3. 2016
Mgr. Chrastilová informovala o organizaci a přípravách na školní ples. Shrnutí a úkoly rozešle Mgr. Chrastilová na
jednotlivé zainteresované osoby e-mailem.
4. Pro bezpečnější a rychlejší přecházení žáků do venkovní učebny v městském parku navrhují vedení školy a školská
rada zrealizovat vstupní branku z hlavní ulice.
7. Další řádná schůze ŠR se bude konat 25. 4. 2016 od 17:00 hodin.
Zapsala: Iveta Hessingová

