
Zápis ze schůzky Školské rady při Základní škole  Prokopa Velikého 

                                           ze dne 23.3.2009 
                                                                                                            

zástupci zřizovatele: Růžena Hůlová                 zástupci rodičů: MUDr. Alice Žertová       zástupci školy: Mgr. Martina Martínková                                                                     

                                                                                         Renáta Kosíková                                       Mgr. Květoslava Novotná 

                                                                                                      Petr Neumann                                            Mgr. Gabriela Buldrová 

omluveni: Ing. Petr Villner 

                 Mgr. Jiří Tuček 

 

 
Schůzky se účastnila i Mgr. Irena Kaurová – ředitelka školy 

 

1. Přivítání všech zúčastněných členů Školské rady paní ředitelkou  Mgr. Irenou  Kaurovou. 

2. Aklamační volba nového předsednictva Školské rady. 

                                   předsedkyně : MUDr. Alice Žertová 

                                   1.místopředseda: Ing. Petr Villner   

                                   2. místopředseda: Petr Neumann  

                                   stanovení zapisovatele 

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání. 

                                   výroční zpráva 

                                   školní řád 

                                   volby nových členů Školské rady 

                                   přihlášky Občanského sdružení ( rodiče žáků 1. tříd ) 

                                   aktivity školy, výhledový plán školy 

4. Projednání rozpočtu na rok 2009. 

5. Plánované úpravy a opravy školy. 

                                   přípojka teplé vody 

                                   oprava střechy na hale Bios 

                                   oplocení školy, brána s vraty z ulice Prokopa Velikého 

                                   oprava spojovací chodby – vnitřní část  

                                   výměna podlahových krytin 

                                   oprava žaluzií 

                                   nábytek do tříd a do školních družin ( navýšení kapacity ŠD ze 150 na 210 žáků ) 

                                   dvě nové šatny v budově Internátu 

6. Novelizace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

    vzdělávání. Komisionální přezkoušení žáka, žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka    

    týkajícího se hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření. Vypracování nového  

   dokumentu  „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“ ( ŠVP ). 

   Na základě tohoto jednání bylo stanoveno další setkání Školské rady – 28. 5. 2009, 16.00 hodin. 

7. Pozvání členů Školské rady na blížící se aktivity školy. 

                                    koncert žáků 8. B ke Dni učitelů – 1. 4. 2009, 14.15 hodin, hudebna školy 

                                    Školní akademie – 14. 5. 2009, 16.00 hodin, hala Spojů 

                                    koncert žáků 8. B pro rodiče – 20. 5. 2009, 16.00 hodin, školní jídelna 

8. Diskuze, různé. 

   -  projekt Comenius – žádost o pokračování projektu 

   - výjezd žáků do Finska (3. – 12. 6. 2009  projekt Comenius ) – příspěvek z Občanského sdružení  

   - informace o výsledcích zápisu do 1. tříd pro školní rok 2009/2010 

   - Školská rada byla seznámena se závěry inspekční zprávy 

  - nabídka spolupráce paní Žertové v oblasti „ Zdravé výživy “ ( konkrétní představa na další schůzce ŠR ) 

   - informace o třídních schůzkách 

  - pořádání sběru starého papíru  (zveřejněno na webových stránkách školy ) 

  -  Živnostenský list – doplňková činnost – pronájem, Vánoční trhy……. 

  - finanční zajištění učebních pomůcek  

 

Zasedání vedla předsedkyně MUDr. Alice Žertová 

 

Zapsala: Mgr. Martina Martínková 

 

 



 

                                    

 

 
 

 


