Zápis č. 1/2016 z jednání Školské rady při ZŠ Roztoky, konaného
dne 6. 12. 2016 v budově ZŠ
Přítomní:





zástupci zřizovatele: Ing. Lenka Peterková, Pavel Procházka
zástupci ZŠ: Mgr. Květoslava Pokorná, Mgr. Libuše Bulantová
zástupci rodičů: Helena Vaňková, Ing. Jana Volemanová
host: Mgr. Zdeňka Janečková

Program:
1.
2.
3.
4.

Seznámení se statutem „Školské rady“, dále jen „ŠR“
Volba předsedy ŠR
Návrh a odsouhlasení jednacího řádu ŠR
Různé

Jednání:
1. Seznámení se statutem „ŠR“
 ředitelka školy Mgr. Zdeňka Janečková seznámila přítomné se statutem ŠR
2. Volba předsedy ŠR
 Usnesení č. 1 - 6/12/2016 – ŠR volí paní Helenu Vaňkovou předsedkyní ŠR.
Pro 6
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.


zápisem byla pověřena paní Jana Volemanová

3. Návrh a odsouhlasení jednacího řádu ŠR
 předsedkyně seznámila členy s návrhem Jednacího řádu (připravený zřizovatelem)
 návrh byl následně schválen v plném znění
Usnesení č. 2 – 6/12/2016 – ŠR schvaluje jednací řád ŠR s účinností od 7.12.2016. Jeho
znění bude přílohou zápisu.
Pro 6
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
4. Různé
 pí. Bulantová seznámila přítomné s dokumenty, které se předkládají ke schválení ŠR a
zároveň ŠR informovala o tom, že pro tento školní rok již byla Výroční správa schválena
ŠR ve složení Lenka Egertová, Pavel Procházka a Libuše Bulantová. (ve školním řádu a
ŠVP nebyly žádné změny)
 proběhla diskuse o možných investicích do vybavení a opravy školy (vymalování dalších
prostor školy – schodiště, kabinety; postupná výměna nábytku ve třídách, ve spolupráci se
zřizovatelem výměna osvětlení a výměna podlahových krytin)
 proběhla diskuse na téma „sponzorské dary“
 předána informace o probíhajících projektech školy financované EU (Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání - Programové období 2014–2020 - Registrační číslo
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000932, Název projektu: Ve škole je zábava
 předána informace o způsobu financování pozice asistent-pedagog

Předsedkyně poté poděkovala přítomným za účast na jednání ŠR. Sdělila, že další zasedání se bude
konat v dubnu, pokud nevzejde požadavek na bližší termín. O termínu příštího jednání budou členové
informování prostřednictvím písemné pozvánky se čtrnáctidenním předstihem.
Dne: 14. 12. 2016
Zapsala: Ing. Jana Volemanová ……………………………………….
Předsedkyně ŠR: Helena Vaňková……………………………………...

