
 

Zápis z jednání školské rady ZŠ Bořitov 

 

Termín a místo konání: úterý 5.12.2017, 7:15 – 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 poprvé ve staronovém složení a ze svého středu zvolila nového předsedu školské rady, kterým 

se stal p. Kakáč. 

 

Hlavním bodem jednání byly výsledky ankety mezi rodiči ohledně konání představení dětí k příležitosti rozsvícení 

vánočního stromu spojeného s vystoupením Čertů z Lipůvky. 

Výsledky ankety 

 Líbilo Výhrady a připomínky Neumím posoudit 

Základní škola 26 38 1 

Mateřská škola 5 20 - 

 

Všichni rodiče chválili samotné vystoupení dětí jako velmi povedené a děkovali učitelkám ZŠ a MŠ za pěkný program. 

K poděkování se připojila i školská rada. 

Nejčastější výhrady 

- Organizace samotné akce, především předání a hledání dětí na konci programu 

- Nevhodné spojení s komerčním programem, kterého se hojně účastní i lidé z okolních obcí, které vystoupení 

bořitovských dětí nezajímá 

- Rozsvícení stromu děti prakticky neviděly 

Dr. Verner informoval o projednání akce radou obce v pondělí 4.12. se závěrem, že je třeba udělat nějakou změnu, 

ale dělat Rozsvícení a Čerty v jiný den je příliš náročné na přípravu a organizaci. 

Školská rada souhlasí s rozhodnutím ředitelky školy Dr. Hlavaté, že pokud by akce měla v příštích letech probíhat ve 

stejném formátu jako letos, tak vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ neproběhne. Zároveň školská rada doporučuje obě akce 

oddělit odstupem, ideálně každá akce v jiný den, nebo alespoň s odstupem několika hodin, aby děti v klidu vystoupily 

u ozdobeného stromu, ten se rozsvítil a představení Čertů proběhlo až později. 

V této souvislosti bude třeba ještě vyřešit podium pro účinkující, protože vzhledem k rostoucímu počtu dětí nebude 

kapacita dříve používané vlečky dostatečná. Pokud by někdo věděl o řešení, které by bylo technicky vyhovující a 

finančně přijatelné, může informovat o svém návrhu. 

 

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

mailto:jiri.kakac@gmail.com

