Zápis z jednání školské rady
při Základní škole nám. Curieových

ze dne 5. září 2017
Přítomni
dle prezenční listiny, hosté
omluveni:

Program jednání
1. určení provedení zápisu a jeho ověření
2. projednání
a. průběhu školního roku 2016/2017
b. šetření ČŠI – stížnost rodiče v souvislosti s fotografováním žákyně
c. projekt půdní vestavby – dokončení, návazné činnosti
3. různé
a. provozní záležitosti školy
b. volby do školské rady pro období 2017 - 2020

Program úvodního jednání školské rady schválen.
Hlasování pro:
9
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) školská rada vzala na vědomí přehled hodnocení školního roku ředitelkou
školy, včetně informací o personálních otázkách a uzavření školního roku
b) ŘŠ – přehled opatření přijatých k nápravě skutečností zjištěných při šetření ČŠI,
rozbor situace, aktuální stav a návazná opatření – od 1.10.2017 změna
ustanovení školního řádu týkajících se používání mobilních telefonů a jiných
elektronických zařízení (již schváleno pedagogickou radou, během září –
přechodné období)
c) dokončení půdní vestavby – zprovoznění školního rozhlasu, rozjednáno
předávání majetku (investor – MČ škole), v návaznosti výmalba chodeb školy
a rekonstrukce podlah v přízemí školy – pokládka terazza jako ve zbytku
budovy

ad 3.
a) zahájení školního roku 2017/2018, provoz budovy
b) rozloučení se členy ŠR, kteří v dalším období nepokračují – poděkování za
spolupráci – pan Michal Hanuš, pan Jiří Kuzdas; doplnění informací o
rozporování předávání hlasovacích lístků zákonným zástupcům ze strany
kandidáta pana M. Ivsina, postup zřizovatele (odpověď JUDr. Dětského)

Zapsal
M. Suchý, v.r.

c

Ověřil
P. Hejma, v.r.

Prezenční listina jednání školské rady
při Základní škole nám. Curieových

ze dne 5. září 2017

zástupci zřizovatele

zástupci rodičů žáků

zástupci pedagogických
pracovníků

hosté

c

Martina Bauerová

přítomna

Bronislava Baboráková, DiS.

přítomna

Mgr. Jarmila Zavadilová

přítomna

Michal Hanuš

přítomen

Ing. Petr Hejma

přítomen

Mgr. Veronika Peimer Bednářová

přítomna

Jiří Kuzdas

přítomen

Mgr. Radka Pištorová

přítomna

Mgr. Michal Suchý

přítomen

Mgr. Tereza Martínková – ŘŠ

přítomna

