Zápis č. 1 ze zasedání Školské rady konané dne 15. 10. 2015
Přítomni (8):

Mgr. M. Bury, Bc. I. Danielová, Mgr. A. Chromík, Mgr. L. Klíčová, Mgr. I. Konečná, M.
Koňaříková, Bc. J. Matuška, M. Tonhauser

Omluveni (1): Bc. S. Mimrová

1. Zahájení a přivítání členů
Zástupce ředitele zahájil jednání Školské rady a přivítal všechny přítomné. Dále informoval o
změně členů Školské rady za pedagogické pracovníky Základní školy: Mgr. A. Chromík, Mgr. L.
Klíčová

2. Projednání výroční zprávy za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva byla všem členům Školské rady rozeslána v předstihu e-mailem. Zástupce ředitele
informoval přítomné o zpracování výroční zprávy, o jejím obsahu a blíže okomentoval kapitoly, ke
kterým byly dotazy:
- testování žáků 9. tříd – SCIO a ČŠI
- absence žáků (snížení počtu neomluvených hodin)
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 byla projednána a schválena.

3. Informace o zahájení nového školního roku
Zástupce ředitele informoval přítomné o počtech žáků v novém školním roce a o složení
pedagogického sboru. Dále pak informoval o probíhajících projektech, z nichž první je zaměřen
na jazykové vzdělání učitelů i žáků v zahraničí (9 učitelů a 30 žáků) a druhý projekt bude využit na
dovybavení školních dílen. V příštím období by se škola měla zaměřit na zpracování akčních
plánů pro další čerpání finančních prostředků z EU.

4. Změna školního řádu
Základní škola obdržela informace z Ministerstva školství o povinných náležitostech školního
řádu. Na základě těchto informací se v současné době připravují úpravy školního řádu. Protože
školní řád musí projednat a schválit Školská rada, bylo dohodnuto následující:
-

Zástupce ředitele rozešle návrh nového školního řádu všem členům Školské rady v termínu
nejpozději do 30. 10. 2015
Všichni členové zašlou své připomínky, návrhy či doplnění p. zástupci nejpozději v termínu do
6. 11. 2015 (případně sdělí, že nemají připomínek)

-

Další jednání Školské rady proběhne dne 10. 11. 2015 v 16.30 hod., kdy hlavním bodem bude
schválení nového školního řádu

5. Diskuze
Proběhla krátká diskuse k vybraným bodům.

V Javorníku 15. 10. 2015

Zapsala: Martina Koňaříková

