Zápis z jednání školské rady dne 27. 6. 2016

Přítomni: Ing. Tomáš Hála, Ing. Jana Kočí, Martina Nicholls (od 6. bodu jednání),
Mgr. Monika Szabóová, Mgr. Radka Martínková, , Mgr. Roman Schulz (od 5. bodu jednání),
Mgr. Jitka Haslingerová, Ing. Miriam Piskačová, Mgr. Jaromír Novák
Nepřítomna: Bc. Hana Novotná

Program jednání:
1) Seznámení s novým členem ŠR
2) Schválení změn ve školním řádu
3) Schválení změny v jednacím řádu ŠR
4) Projednání dopisu rodičů dětí ze 4D
6) Volba předsedy ŠR
5) Informace ke školnímu roku 2015/2016 a plány na r. 2016/2017
7) Různé
Jednání
1. Program byl bez připomínek schválen.
2. Ředitelka školy objasnila důvody změn ve školním řádu. Školní řád byl schválen
(6 pro, 0 proti).
3. V jednacím řádu ŠR byla navržena změna doby oznámení svolání školské rady. Tato
doba se zkracuje ze 14 dnů na jeden týden. Tato změna byla schválena (6 pro,
0 proti).
4. Na žádost stávajícího předsedy školské rady, který z důvodu pracovního vytížení
z funkce odstupuje, proběhla nová volba. Předsedkyní školské rady byla zvolena
Mgr. Radka Martínková (5 pro, 1 se zdržel), místopředsedkyní Ing. Jana Kočí (5 pro,
1 se zdržel).

5. Proběhlo představení nového člena ŠR. Od 7. 4. se novým zástupcem za zřizovatele
po rezignaci Mgr. Lubomíra Zíty stal Mgr. Roman Schulz.
6. Školská rada se seznámila s dopisem rodičů dětí ze 4. D ohledně změny třídní
učitelky. K tomuto kroku se vyjádřila paní ředitelka i třídní učitelka 4. D. Přestože
bylo rodičům předsedou školské rady nabídnuto, aby se jeden jejich zástupce
projednání tohoto bodu osobně zúčastnil, nikdo této nabídky nevyužil. Ke změně
dochází čistě z organizačních důvodů, kdy paní učitelka nastupuje do prvního ročníku.
Členové školské rady se s lítostí pozastavili nad formou, kterou rodiče zvolili při
řešení problému.
7. Paní ředitelka seznámila ŠR s akcemi, které proběhly minulý školní rok. Dále
informovala o chystané přestavbě sociálního zařízení v budově na Žižkově.

Zapsala Mgr. Radka Martínková

