Zápis ze závěrečné schůzky školské rady
Datum, místo, čas: 8. září 2014
Přítomni: Mgr. L. Marková, Mgr. J. Vosyka, Ing. J. Řeřicha, L. Mareček, P. Herišer
Omluven: V. Žáček
Host: Mgr. J. Linhartová, ředitelka školy
Program:
1. Informace ředitelky školy o akcích školy v uplynulém školním roce, poděkování školské radě za
práci v celém volebním období, zhodnocení dosavadní práce. Volby v listopadu 2014.
2. Informace ŘŠ o naplněnosti školy, školní družiny a výdejny
3. Informace a schválení úprav ŠVP, školního a klasifikačního řádu.
4. Informace o personálních změnách – navýšený počet AP, pedagogičtí pracovníci.
5. Příprava podkladů pro výroční zprávu školy za šk. rok 2013-14, bude zaslána ke schválení školské
radě do 30. 9. 2014, zřizovateli školy do 15. 10. 2014.
6. Seznámení s plánovanými akcemi na školní rok 2014-15 - vánoční besídky, Svatomartinský průvod,
ples, Bukovský červánek, proběhnou pod patronací ŠD a ŠK za PP a dobrovolníků.
7. Informace pedagogů o velmi dobře fungujícím školním sněmu, školních novinách a žákovském
vysílání školního rozhlasu, sportovních kurzech, ozdravných pobytech, celorepublikových
projektech, nových nabídkách volnočasových aktivit a zavedení nepovinných předmětů.
8. Informace o opravách školy a interiéru a statiky Paprsku, plánované dokončení oprav opláštění a
střechy budovy Paprsku
9. Zřizovatel (rada města) neschválil projekt na zateplení školy, výměnu oken a opravu střechy.
Havarijní stav hlavní budovy stále přetrvává, především oken.
10. Zřízena nová kantýna v rámci pilotního programu – zdravá výživa, spolupráce s firmou HOKA
11. Podat žádost ke zřizovateli o finanční podporu odpoledního a večerního provozu školy pro žáky,
rodiče i veřejnost.
Usnesení:
ŠR schválila termín voleb do ŠR na 10. 11. 2014.
ŠR vzala na vědomí a schválila nový ŠVP platný od 1. 9. 2014
ŠR vzala na vědomí a schválila změny ve školním a klasifikačním řádu pro školní rok 2014/15
ŘŠ rozešle všem jmenovaným členům ŠR zápis ze závěrečného zasedání
Zapsala Mgr. Lucie Marková

