Zápis č.1 z jednání Školské rady při ZŠ ÚO,Třebovská 147
školní rok 2010 / 2011
Datum konání: 30.09.2010

Místo konání: ředitelna ZŠ ÚO,Třebovská 147

Přítomni: Mgr.Pavel Svatoš, ředitel školy
Ing.Blanka Marková, zástupce školy
Mgr.Miroslav Kalvach, zástupce školy
Magda Kokulová, zástupce rodičů
Bc.Helena Bartoňová, zástupce rodičů
RNDr. Lenka Jányšová, zástupce zřizovatele
Omluven: PaedDr.Jiří Tomášek, zástupce zřizovatele

Na základě řádného a včasného svolání předsedkyní ŠR dle §167 zákona
č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání(školský zákon) proběhlo zasedání ŠR při ZŠ ÚO,Třebovská 147.

Program jednání:
1) Projednání drobných úprav ve Školním řádu ZŠ ÚO,Třebovská 147 pro
školní rok 2010/2011
2) Hodnocení uplynulého školního roku 2009/2010
3) Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2009/2010
4) Česká školní inspekce zaměřena převážně na výuky anglického jazyka
Bylo konstatováno, že přítomné složení ŠR je usnášeníschopné.

Ad 1) ŠR byla opakovaně seznámena s drobnými změnami Školního řádu pro
školní rok 2010/2011 a bez připomínek je schválila. Zároveň byly projednány
připomínky žákovského parlamentu k chodu školy.
Ad 2) Ředitel školy seznámil ŠR s hodnocením uplynulého školního roku, se
změnami v personálním obsazení školy pro školní rok 2010/2011 a s počty žáků
v jednotlivých ročnících, s výsledkem rekonstrukce topného systému a nutností
realizace opravy rovné střechy nad školní jídelnou, kterou je nutné zrealizovat,
bohužel z vlastních finančních rezerv, ještě před příchodem letošní zimy.
Ad 3) ŠR se seznámila s Výroční zprávou za školní rok 2010/2011, projednala
jednotlivé části a bez vážnějších připomínek Výroční zprávu schválila.
Ad 4) Ředitel školy seznámil ŠR s očekávanou návštěvou ČŠI, zaměřenou na
oblast výuky anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ (na základě sdělení Zřizovatele).
Poté bylo jednání ŠR v 18:00 hod ukončeno.
Příští jednání ŠR bude svoláno předsedkyní v průběhu školního roku 2010/2011

Zapsala:Ing.Blanka Marková
Předsedkyně ŠR : Magda Kokulová

……………………

Rozdělovník:
Škola – Mgr.Pavel Svatoš
Mgr.Miroslav Kalvach
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Magda Kokulová
Bc.Helena Bartoňová
PaedDr.Jiří Tomášek
RNDr.Lenka Jányšová

