Zápis z 10. zasedání školské rady
Dne: 22. 3. 2010
Přítomni:
zástupci nezletilých žáků:
předseda ŠR:
zástupci pedagog. sboru:
zástupci zřizovatele:
hosté:

Omluveni:
Nepřítomni:

p. M. Březinová
p. P. Šotola
p. D. Kejklíčková
p. V. Nováková
p. H. Holcmanová-ředitelka školy
p. J. Mikesková-zástupkyně ředitelky

p. D. Dvořáková
p. MUDr. E. Matějková

PROGRAM:
1. Kontrola plnění úkolů: na minulém zasedání ŠR nebyly žádné zadány.
2. Paní ředitelka podrobně informovala školskou radu o hospodaření školy za minulý rok
a předložila návrh rozpočtu na rok 2010.
3. Informace o zápisu žáků pro školní rok 2010 - 2011: ke dni 22. 3. 2010 bylo zapsáno
31 žáků (rodiče zapsaných žáků požádali o odklad).
4. Paní zástupkyně informovala o průběhu rekonstrukce střechy na budově školy.
5. Jsou využívány veškeré možné dotace, které přispějí ke zlepšení prostorů budovy
školy, či samotné výuky.
6. Do budoucna se plánuje i úprava zahrady školní družiny pro sportovní účely.
7. Proběhly informace o činnosti školního klubu, o školách v přírodě, výletech, o
různých soutěžích, o uskutečňování ŠVP.
8. I nadále probíhá školička nanečisto pro budoucí prvňáčky.
9. Na základě výsledků dotazníků o školním stravování je jídelníček na celý měsíc
aktualizován na webových stránkách školy. Rodiče tak mají možnost sledovat pestrost
jídel a mohou s malými dětmi zvolit, co jim chutná.
10. Pedagogická rada učitelů o chování a prospěchu žáků proběhne dne 12. 4. 2010, p.
Kejklíčková bude informovat ostatní kolegy o průběhu jednání školské rady.
11. Třídní schůzky proběhnou dne 15. 4. 2010, pro 1. stupeň od 15. 30 hod. a pro 2.
stupeň od 16. 00 hod., kde budou p. Březinová a p. Šotola informovat rodiče žáků o
činnosti ŠR.
12. Školská rada se průběžně podílí na koncepčních záměrech rozvoje školy, projednává
inspekční zprávy ČSI, podává podněty a oznámení řediteli školy, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům správy (§ 168/e,g,h)

USNESENÍ:
Školská rada byla seznámena s rozpočtem financí školy na další rok.
Nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky.
Zápis ověřil předseda ŠR Petr Šotola
Kolín 22. 3. 2010
Zapsala: Mgr. D. Kejklíčková

