
Zápis z jednání školské rady ZŠ Bořitov 

 

Termín a místo konání: pondělí 27.5.2019, 7:00 – 7:45, ZŠ Bořitov 

Přítomni: paní Filoušová, Mgr. Dvořáčková, paní Marečková, Bc. Kucharová, PaedDr. Verner, Ing. 

Kakáč 

Hosté: PhDr. Hlavatá, ředitelka školy 

 

Školská rada se sešla na pravidelné schůzi, aby byla informována o aktuálním dění ve škole a přípravě 

na školní rok 2019/20 

V posledním ročníku je 15 dětí – 4 děti se dostaly na osmileté gymnázium. 

Prázdniny 

- Ve škole – sanace sklepních prostor, přední vstup do školy – úprava, ventilace v nářaďovně 

- Ve školce – rekonstrukce plotu, reklamace položeného PVC na schodišti 

- Info od obce, zda se bude kopat plyn a elektřina – vypadá to, že se bude dělat o prázdninách 

- Nákup interaktivních tabulí – ZŠ 2x, MŠ 1x 

Přijímací řízení 

- Škola – do první třídy nastoupí 22 dětí, třídní učitelka Mgr. Dvořáčková, celkem bude ve škole 

90 dětí 

- Školka – zápis 19 dětí – přišly i děti z okolních obcí, i dvouleté děti. O finálním počtu přijatých 

bude rozhodnuto do konce května. 

Uvažuje se o budoucích investicích – škola by potřebovala novou tělocvičnu nebo atletický ovál a 

zároveň vyřešit prostor pro družinu a jídelnu (ideálně, aby se jídlo nemuselo převážet, protože 

převozem trpí jeho chuť). V rámci střednědobého plánu obce Bořitov je uvedena investice do nové 

kuchyně v roce 2021 ve výši 4,5 milionu Kč. 

Uvažují se různé varianty – výstavba jídelny nad školkou, jako další patro, problém by byl s logistikou 

– přesuny dětí, přezouvání, vyzvedávání dětí. Uvolnila by se tím ale stávající jídelna, kde by mohl 

vzniknout prostor pro družinu a tvořivé kroužky. 

Možnost by možná bylo i vybudování víceúčelové haly za školkou (ve schváleném územním plánu 

obce je v místech za hřbitovem otevřené sportoviště) a současnou tělocvičnu využít jako jídelnu nebo 

zvážit jiné využití.. Variant je mnoho a ředitelka školy provede v září průzkum mezi rodiči. 

 

 

Zápis sestavil: Jiří Kakáč, jiri.kakac@gmail.com  

mailto:jiri.kakac@gmail.com

