Zápis školské rady při ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, jejíž činnost vykonává organizace

Základní škola, Příbram VIII, Školní 75
Datum:

13.10.2016

Přítomni:

Mgr.Václav Havlíček – zástupce pedagogických pracovníků
Mgr.Monika Průchová – zástupce pedagogických pracovníků
Ing.Markéta Klemšová – zástupce zřizovatele
Mgr.Blanka Chrastinová – zástupce rodičů žáků školy

Nepřítomni:

PhDr.František Bártík – zástupce rodičů žáků školy (omluven)
Josef Chamula – zástupce zřizovatele (omluven)

Hosté:

Mgr.Dana Křápková - ředitelka školy
(příloha č.1)

Program jednání:

1) zahájení jednání školské rady
- určení zapisovatele a oveřitele zápisu
- připomínky k poslednímu zápisu z jednání 22.06.2016
- výsledky plnění posledního usnesení
- doplnění a schválení programu zasedání
2) projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2015/2016
3) seznámení se s ročním plánem školy
4) informace ke stravování (provoz ve školní jídelně, školní bufet)
5) diskuse

Průběh jednání a hlasování:

Jednání vedl Mgr.Václav Havlíček, předseda školské rady, který zasedání školské rady svolal.

ad 1) Mgr.Václav Havlíček pronesl úvodní slovo a určil zapisovatele i ověřitele zápisu.
K zápisu z posledního zasedání školské rady dne 22.06.2016 neměl nikdo připomínky.
Mgr.Václav Havlíček zopakoval usnesení z posledního zasedání školské rady a doplnil, že
všechny body byly zrealizovány. Navržený program jednání školské rady byl schválen všemi
přítomnými členy.

ad 2) Mgr.Václav Havlíček vyzval všechny přítomné, zda mají připomínky či dotazy
k předložené výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2015/2016 (příloha č.2). Nikdo
připomínky či dotazy neměl. V následném hlasování byla výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2015/2016 jednomyslně schválena.

ad 3) Mgr.Václav Havlíček požádal paní ředitelku Mgr.Danu Křápkovou, aby seznámila
školskou radu s ročním plánem školy (příloha č.3). Ředitelka školy připomněla zejména plán
zřizovatele na výměnu oken, kdy první etapa proběhla o prázdninách a nyní se chystá výměna
oken v tělocvičnách. Škola se dále zapojila do projektu jazykového vzdělávání pro žáky
školy, jehož výsledky jsou zkoušky pod záštitou Cambridgské univerzity. Škola dále
pokračuje v podpoře prevence rizikového chování zapojením 5. a 6.ročníku v rámci projektu
Odyssea a opakuje své tradiční akce (vítání prvňáčků, pasování, ozdravné pobyty,
Mikulášská, vánoční jarmark, Den otevřené školy, zápis do 1.tříd, poslední zvonění, sportovní
turnaje, exkurze, konverzační soutěž či Napiš pro mě …)

ad 4) Mgr.Dana Křápková, ředitelka školy, informovala školskou radu o provozu ve školní
jídelně a školním bufetu. Školní bufet díky „pamlskové vyhlášce“ ukončí svůj provoz a bude
se hledat vhodný provozovatel, který bude splňovat podmínky zdravé výživy. Dále se
ředitelka školy zmínila o situaci ve školní jídelně (malé porce, doplácení za ohřev jídla pro
celiaka, kumulace žáků společně se ZŠ Bratří Čapků). Ing.M.Klemšová přislíbila, že o stavu
věci bude informovat školskou komisi.

Usnesení
Školská rada
•

schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016

•

projednala roční plán školy na školní rok 2015/2016

Přílohy:
č.1

prezenční listina

č.2,3

rozeslány členům školské rady v elektronické podobě

č.3

uložena ve školní síti (elektronická podoba) a v ředitelně školy (tištěná podoba)

Zapsal: Mgr.Václav Havlíček

Ověřila: Mgr.Monika Průchová

Předseda: Mgr.Václav Havlíček

