ŠKOLSKÁ RADA
Zápis z 1. schůzky 24. ledna 2012
Program:
1. ŘŠ představila členy nové školské rady
2. Volba předsedy školské rady a schválení jednacího řádu
3. Projednání plánu práce školské rady na roky 2012 - 2015
4. Informace ŘŠ
5. Usnesení
ad1.
Jednání začalo v 17 hodin v ředitelně školy. Všichni členové byli představeni ŘŠ. Za rodiče byl zvolen pan Herišer a pan
Mareček, za pedagogy pan Vosyka a paní Marková a za zřizovatele pan Žáček a pan Řeřicha, který se z pracovních důvodů
nemohl zúčastnit.
ad2.
Školská rada si veřejnou volbou zvolila svého předsedu a jednací řád. Po třetí se stal předsedou pan Luboš Mareček a jednací řád
se schválil beze změny. Bude zaslán elektronicky všem členům a vyvěšen na webových stránkách školy. Zápisy z jednání bude
pořizovat paní Marková. Všem členům školské rady bude zřízena e-mailová adresa školy ve formátu
prijmeniclenarady@zsvojnovicova.cz, na kterou mohou zákonní zástupci, zaměstnanci, žáci či ostatní zasílat své připomínky.
ad3.
Školská rada se dohodla na schůzkách 3x ročně a vždy v případě potřeby. Další schůzka je naplánována na květen 2012. ŘŠ bude
v případě potřeby informovat předsedu nebo zapisovatelku o svolání.
ad4.
ŘŠ seznámila všechny členy s jejich kompetencemi a pravomocemi, které mají jako členové rady.
ŘŠ požádala členy rady o pomoc při komunikaci se zřizovatelem. Zdůraznila, že je třeba prosadit rekonstrukci školy –
výměna oken, oprava pláště a střechy, sociálních zařízení, je nezbytné vybudovat domovnický byt a vybavit školní
vývařovnu místo školní výdejny.
ŘŠ sdělila svou představu o koncepci a strategii školy na roky 2012 a 2015.
ŘŠ předala členům školské rady otevřený dopis rodičů 4. C – viz příloha.
ŘŠ seznámila členy s hospodařením školy v loňském roce – viz příloha.
ŘŠ předal členům školské rady nabídku fi Freitag a požádala, aby ji členové předali zřizovateli.
ŘŠ seznámila členy s výsledky zápisu do 1. tříd a zdůraznila, že škola není schopna uspokojit zájem všech rodičů o naši
školu. Není možné přijmout všechny žáky a bylo nutné nastavit kritéria pro přijetí žáků do 1.třídy.
ŘŠ informovala o činnosti dvou občanských sdružení při škole. Obě sdružení pomáhají žákům a pracovníkům školy při
akcích, soutěžích, výuce, apod.
ŘŠ ukázala nově vybudované učebny VV, PČ a nově vybudované atrium.
ŘŠ informovala o nezbytnosti aktualizovat webové stránky školy a dále o vylepšení komunikace přes e-mail mezi rodiči
a školou.
ŘŠ informovala o sběru papíru a dalších surovin – plastů, elektrospotřebičů a spolupráci se společností AVE. Díky těmto
aktivitám škola uspoří finanční prostředky na údržbě zeleně a získá naopak další na modernizaci areálu školy.
ŘŠ oznámila členům rady termíny plánovaného ředitelského volna na dny 30. 4. a 7. 5. 2012
Usnesení:
ŠR zvolila za svého předsedu p. Luboše Marečka
ŠR schválila jednací řád, ŘŠ seznámila členy školské rady s jejich pravomocemi
ŠR pověřila ŘŠ do příštího jednání seznámit s koncepcí a strategií školy na období let 2012 – 2015
ŠR bere na vědomí zprávu o hospodaření školy za rok 2011 a zjištění, že prostředky od zřizovatele nepokryjí náklady na
provoz školy. Rozpočet byl vyrovnaný jen díky zapojení prostředků z VHČ a z navýšených poplatků za ŠD a ŠK
ŠR se usnesla na dalším termínu schůzky v květnu 2012 a schválila plán schůzek
ŘŠ se zápisem seznámí nepřítomného člena ing. Jana Řeřichu a zajistí zavedení nových e-mailových adres pro zasílání
pošty ŠR
ŠR pověřila členku ŠR Mgr. Lucii Markovou rozeslat všem jmenovaným členům ŠR pozvánku s programem na příští
schůzku, jednací řád a zápis z 1. zasedání
Zapsala Mgr. Lucie Marková dne 24. 1. 2011

