Zápis z jednání školské rady
při Základní škole nám. Curieových

ze dne 14. října 2015
Přítomni
P. Hejma, J. Zavadilová, M. Hanuš, V. Peimer Bednářová, J. Kuzdas, R. Pištorová,
M. Suchý
omluveni
M. Bauerová, B. Baboráková
Program jednání
1. určení provedení zápisu a jeho ověření
2. projednání
a. Školního krizového a bezpečnostního plánu
3. projednání a schválení
a. Výroční zprávy za školní rok 2014/2015
4. různé

Program úvodního jednání školské rady schválen.
Hlasování pro: 7
Hlasování proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 1.
Provedením zápisu z jednání školské rady byl pověřen Mgr. Suchý, ověření provede
předseda ŠR Ing. Hejma
ad 2.
a. ředitelka školy seznámila podrobně členy ŠR s aktuálním zněním Krizového a
bezpečnostního plánu; připomínka Mgr. Bednářové k formulaci kapitoly o
řešení šikany (přítomnost dvou zaměstnanců školy u rozhovoru s dítětem) bude
zapracována do revize, kterou projedná pedagogická rada v listopadu 2015
ad 3.
Členové školské rady byli ředitelkou školy ředitelkou školy předem informováni o
projednávaných dokumentech, jejich znění jim bylo elektronicky předáno tak, aby
mohli dokumenty prostudovat a v průběhu jednání rady vznést případné dotazy.
a. Výroční zprávy za školní rok 2014/2015 - ředitelka školy shrnula obsah
Výroční zpráva schválena v navrženém znění.
Hlasování pro: 7
Hlasování proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

ad 4.
a. informace ředitelky školy o postupu plánování půdní vestavby (seznámení
členů ŠR s plánem akce, výkresy, záměry, časovou dotací, případnými
plánovanými omezeními školního roku
b. termín Akademie nadačního fondu stanoven dle možností FOK v kostele sv.
Šimona a Judy na 14.12.2015
Usnesení školské rady z jednání 14.10.2015
1. školská rada projednala školní krizový a bezpečnostní plán školy
2. školská rada se usnesla o jednohlasném schválení předložených dokumentů
školy
a. výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015
3. školská rada vzala na vědomí všechny body programu z oddílu různé a
zároveň:
a. školská rada doporučuje jmenovat za školu pověřenou osobu při
realizaci půdní vestavby jako kontrolní orgán
b. školská řada žádá o představení kompletního projektu realizace půdní
vestavby, možnosti prostudovat návrhy – projektovou dokumentaci
zajistí Ing. Hejma ve spolupráci s MČ Praha 1
c. školská rada ukládá ředitelce školy průběžně informovat členy o
probíhajících jednáních s projektanty i zhotovitelem půdní vestavby
d. školská rada doporučuje ředitelce školy zajistit prodloužení termínů
k připomínkování projektu

V Praze, dne 14.10.2015

Mgr. Michal Suchý, v. r.
zapsal/a

c

Ing. Petr Hejma, v.r.
ověřil/a

