Zápis
03 / 2012
ze 3. zasedání Školské rady,
které se konalo dne 16.10. 2012 v 16:00 hodin v budově jídelny ZŠ

Zahájení jednání:

Ukončení jednání:

16:00 hodin

17:20 hodin

Přítomni:
Jana Hrozová, Mgr. Alena Kaňová, Ludmila Klichová, Jarmila Kocourková, Ing. Jan Krasula,
PhDr. Jana Semerová (viz příloha „Prezenční listina“)
Omluveni:

nikdo

Hosté: Mgr. Zdeněk Žanda- ředitel školy, Mgr. Eva Krsková – zástupkyně ředitele školy
Program:
1. Schválení programu
2. Jednací řád ŠR
3. Projednání opravy zápisu č.1 z I. zasedání ŠR
4. Zpráva ředitelství školy o probíhající rekonstrukci budov ZŠ a MŠ
5. Změny školního řádu
6. Výroční zpráva
7. Diskuse
8. Závěr
Přílohy:
- Prezenční listina – 1 x
- Jednací řád ŠR

Zapisovatel:

Mgr.Alena Kaňová

Ověřovatel zápisu: - člen školské rady:
výsledek hlasování:

pro: 6

Ing. Jan Krasula
proti: 0

zdržel se: 0
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ad 1. Schválení programu
- jednání od počátku řídila předsedkyně ŠR PhDr. Jana Semerová
- projednání a schválení programu – program byl schválen.
výsledek hlasování:

pro: 6

proti:0

zdržel se: 0

ad 2. Jednací řád ŠR
- předsedkyně ŠR navrhla doplnění čl.7 Jednacího řádu ŠR o dodatek:
zápis ze zasedání školské rady bude do týdne vyhotoven, ověřen
a zaslán na email školské rady a do dvou týdnu od zasedání
bude ověřený a nepřipomínkovaný zápis z uvedeného jednání
zveřejněn na stránkách školy a města, a tudíž bude dále
neměnitelný.
Případné připomínky k zápisu lze uplatnit pouze do 14 dnů od
zasedání ŠR u předsedkyně ŠR, Předsedkyně na základě
závažnosti připomínky rozhodne o způsobu řešení..
na závěr bylo hlasováním přijato zařazení dodatku k čl.7 Jednacího řádu
výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

ad 3. Projednání opravy zápisu č.1 z I.zasedání ŠR
- předsedkyně ŠR navrhla neměnit uvedený zápis
- paní Klichová navrhla opravit v zápisu skutečnost, že nebyl zapsán její
protinávrh o jiném způsobu hlasování při volbě předsedy ŠR a opravit
výsledek hlasování o formě voleb.
výsledek hlasování:

pro: 2

proti: 2

zdržel se: 2

ad 4. Zpráva ředitelství školy o probíhající rekonstrukci budov ZŠ
- p.ředitel Mgr.Žanda podal podrobnou zprávu o probíhající rekonstrukci:
práce v budově MŠ jsou již dokončeny
na I. stupni ZŠ probíhají poslední úpravy a 1.11.2012 by měla
být budova předána
rekonstrukce budovy II. stupně je komplikovaná. Firma
nereaguje na výzvy vedení školy a města. Je prioritou vedení
školy i města situaci řešit. Termín předání je stanoven na
1.11.2012.
ad 5. Změny školního řádu
- v současné době nebudou aktualizovány žádné změny školního řádu
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ad 6. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Horní Benešov
- byla zaslána vedením školy na email ŠR.
- předsedkyně ŠR pověřila všechny členy ŠR prostudovat Výroční
zprávu školy. Připomínky nebo souhlas zašlou členové na email
předsedkyně ŠR PhDr. Semerové k 24.10.2012, do 8 hodin.
ad 7. Diskuse
- akce „ Český ježíšek“ (bude dohodnuta p.ředitelem schůzka s paní Hubálkovou)
- „ Rozsvícení vánočního stromečku“
- podzimní sběr papíru
- příští zasedání ŠR bylo naplánováno na dobu, kdy bude dokončena rekonstrukce
budov školy.
ad 8.Závěr a usnesení
- závěrem byl všem členům ŠR a hostům přečten zápis ze zasedání
- stanoven úkol vyvěsit Zápis č.2 na stránky školy a email ŠR
pověřena: předsedkyně ŠR
- II.zasedání ŠR bylo ukončeno v 17,20 h.

V Horním Benešově dne 17.10.2012

Zapsala: Mgr.Alena Kaňová

………………………………………..
PhDr. Jana Semerová, předseda ŠR

………………………………………..
Ing.Jan Krasula, člen ŠR
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