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

Základní škola, Příbram VIII, Školní 75
Datum:

14.10.2015

Přítomni:

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

Nepřítomni: Naděžda Abrhámová – zástupce zřizovatele (omluvena)
Hosté:

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

Program jednání:

1) zahájení jednání školské rady
- přivítání nového člena
- určení zapisovatele a oveřitele zápisu
- připomínky k poslednímu zápisu z jednání 17.06.2015
- výsledky plnění posledního usnesení
- doplnění a schválení programu zasedání
2) volba místopředsedy školské rady
3) projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2014/2015
4) seznámení se s ročním plánem školy
5) doplnění jednacího řádu školské rady
6) 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 přivítal novou členku školské rady
Mgr.Blanku Chrastinovou, zástupce rodičů žáků školy, která byla zvolena v řádných volbách
v září 2015 (příloha č.2). Určil zapisovatele i ověřitele zápisu. K zápisu z posledního zasedání
školské rady dne 17.06.2015 neměl nikdo připomínky. Mgr.Václav Havlíček zopakoval
usnesení z posledního zasedání školské rady a doplnil, že všechny body byly zrealizovány.
Zároveň navrhl do programu jednání zařadit nový bod ohledně doplnění jednacího řádu
školské rady. Navržený program jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy.

ad 2) Mgr.Václav Havlíček vyzval všechny přítomné, aby navrhli z řad členů školské rady
kandidáta na místopředsedu školské rady za odstoupivší Ing.Martinu Petříkovou. Byli
navrženi dva kandidáti – PhDr.František Bártík a Mgr.Blanka Chrastinová. O každém
kandidátovi proběhlo hlasování s tím, že po výsledku 3 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování byl
novým místopředsedou školské rady zvolen PhDr.František Bártík.

ad 3) Mgr.Václav Havlíček vyzval všechny přítomné, zda mají připomínky či dotazy
k předložené výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2014/2015 (příloha č.3). Nikdo
připomínky či dotazy neměl. V následném hlasování byla výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2014/2015 jednomyslně schválena.

ad 4) Mgr.Václav Havlíček požádal paní ředitelku Mgr.Danu Křápkovou, aby seznámila
školskou radu s ročním plánem školy (příloha č.4). Ředitelka školy připomněla zejména plán
zřizovatele zateplit školu, kdy se v současné době zpracovává projekt. Škola se dále zapojila
do projektu pod dohledem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu
sportovních aktivit pro žáky 1.-3.ročníku zejména rozšířením nabídky sportovních kroužků.
Škola dále pokračuje v podpoře prevence rizikového chování zapojením 5. a 6.ročníku
v rámci projektu Odyssea a zapojí se také do oslav 800.výročí první zmínky o městě Příbram.

ad 5) Mgr.Václav Havlíček předložil školské radě návrh na doplnění jednacího řádu
v §2 o odstavec 3. s následujícím textem: „Jednání školské rady se na pozvání předsedy
školské rady účastní ředitel(ka) školy.“ (příloha č.5). Návrh byl jednomyslně přijat.

ad 6) V rámci diskuse se slova ujala ředitelka školy Mgr.Dana Křápková, která oslovila
zástupce zřizovatele Ing.Markétu Klemšovou jakožto členku školské komise, aby podpořila
při schvalování grantových řízení projekty týkající se prevence kriminality a rizikového
chování, se kterými má škola dlouholeté zkušenosti zejména v oblasti osobnostně sociální
výchovy a kurzů první pomoci (příloha č.6). Ing.Markéta Klemšová přislíbila podporu
při jednáních o tomto tématu. Následně Mgr.Václav Havlíček se dotázal zástupců rodičů
ve školské radě, jak vnímají sjednocení odevzdávání posudků o zdravotní způsobilosti dítěte
ke sportovním aktivitám a ozdravným pobytům vždy na začátku nového školního roku.
Oba zástupci rodičů, PhDr.František Bártík i Mgr.Blanka Chrastinová, to vnímají jako běžný
postup školy.

