
Zápis ze schůze Školské rady ze dne 8.10. 2009 

 

 
Zástupci rodičů:     Zástupci zřizovatele:   Zástupci školy: 

MUDr. Alice Žertová                         Růžena Hůlová  Mgr. Martina Martínková 

Renáta Kosíková- omluvena  Ing. Petr Villner  Mgr. Gabriela Buldrová 

Petr Neumann  - omluven  Mgr. Jiří Tuček  Ing. Květoslava Novotná    

 

Schůzky se zúčastnila ředitelka školy Mgr. Irena Kaurová. 

 

Program schůze: 

 

1. Přivítání všech zúčastněných členů Školské rady předsedkyní MUDr.Alicí Žertovou. 

 

2. Nutnost odhlasovat nového zástupce rodičů na schůzce 22.10.2009 za pí Kosíkovou.        

Následně oznámí nového člena ŠR radě školy. 

 

3. Kontrola zápisu 10.zasedání ŠR. 

 

4. Zpráva  o činnosti Občanského sdružení. 

 

5. Spolupráce na projektu v oblasti zdravé výživy – přednášející, druhy, množství. 

 

6. Projednání a schválení nové Výroční zprávy školy.  

Zprávu okomentovala paní ředitelka Mgr. I. Kaurová. Povzdech na legislativu státu a na 

vyžadované aktivity, které stát následně neohodnotí.  Dotaz pí Hůlové na studium 

neaprobovaných učitelů. 

Zpráva byla projednána a schválena sedmi přítomnými členy. 

 

7. Příští termín schůze ŠR bude stanoven na leden až únor 2010, podle jednání se zástupci 

rodičů. 

 

8. Informace od Ing. K. Novotné : sjednána smlouva o sběru opotřebovaných olejů                   

( 4 Kč za 1 kg ). 

 

9. Diskuze, různé. Seznámila pí ředitelka. 

- schválení projektu Comenius na příští 2 roky, zaměření na enviromentální  výchovu, 

oficiálními partnery se stali Řekové a Švédové 

- 29.10. 2009 sjednán školskou komisí  seminář s pí Michaelou Veselou na téma „šikana“ 

- od listopadu začíná projekt „Čtení a psaní s porozuměním“ z fondů EU 

- naše škola jako jediná ze Středočeského kraje se zapojí do Občanského sdružení Nové školy 

pod vedení Mgr.Rosecké 

- úspěchy našich žáků v přespolním běhu, kinderiádě a literární soutěži 

- vydání informačního letáku o škole- čeká se na termín zápisu do 1.tříd, který chtějí ředitelé 

škol sjednotit 

leták obsahuje mimo jiné: 3 termíny nevšedních  odpolední pro předškoláky 

                                           ukázkové hodiny gymnastiky 

                                           koncert skupiny Team music pro MŠ 

                                           projekt 9.ročníků pro MŠ v rámci občanské výchovy 

                                           Den otevřených dveří – 2. 12. 2009 



                                           Vánoční trhy 17. 12.2009                                          

                                            Jarní trhy 30.3.2010 

 

10. Dotaz pí ředitelky na pana Ing. Villnera jak vypadá financování opravy střechy Bios. 

 

11. Rozloučení. 

 

 

Zasedání vedla předsedkyně MUDr. Alice Žertová. 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela  Buldrová 

 

 

 


