Zápis z jednání ŠR číslo 3. ze dne 06.10.2005
Zápis z jednání školské rady ze dne 06.10.2005

Přítomni:

Mauleová Hana
Ing.Mistr Martin,PhD.
Mgr.Libuše Třískalová
Bc.Dana Kočíková

Nepřítomen: Pudil Jaroslav
Radek Baše

Host: Mgr. Kotková Naďa
Program:
1) Kontrola usnesení ze dne 03.08.2005
2) Seznámení s „Výroční zprávou školy za školní rok 2004/05“
3) Koncepce školy do roku 2010
4) Různé

at 1 – kontrola závěrů – bylo v plném rozsahu splněno
at 2 Výroční zpráva – přednesla ředitelky školy.
Připomínky od školské rady: a) dotazy na čerpání finančních prostředků
b) vysvětlení výsledků testů Kalibro
Školská rada doporučuje doplnit
bod 5.2 – vysvětlivky k porovnání vyznamenání za školní rok 2003/04 a školní rok
2004/05 za I. stupeň
5.4 - srovnávací testy Kalibro - doplnit výsledky vesnických škol
8 - hospodaření školy - rozepsat položku – výnosy školy, tak aby bylo zřejmé
z čeho tyto výnosy plynou
at 3 – Koncepce školy bude vypracována pouze na dva roky, vzhledem k tomu, že od
školního roce 2007/08 naše škola začne uplatňovat vlastní Školní vzdělávací program
a ty měly být minimálně na 5 let. Školská rada navrhuje doplnit Koncepci školy o
uvedení současných forem práce ve škole, materiálního zabezpečení školy a tradiční
akce školy. V návaznosti na toto by bylo vhodné porovnat tento stav s jinou vesnickou
školou.
Zároveň školská rada navrhuje zapracovat do Koncepce školy i finanční
rozpočet spojený se zavedením Školního vzdělávacího programu.

at 4 – Různé: - Školská rada spolu s vedením školy požádá OÚ o zřízení vývěsky, kde by
se mohla škola prezentovat.
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Zápis z jednání ŠR číslo 3. ze dne 06.10.2005
Závěry:
1) Vedení školy dopracuje Výroční zprávu za školní rok 2004/05
2) Do koncepce školy budou zapracovány připomínky a náměty ŠR
3) ŠR – požádá OÚ o zřízení vývěsky pro školu
4) Další schůzka ŠR listopad 2005 – jako host bude přizván starosta nebo místostarosta
obce

Zapsala: Mgr.Libuše Třískalová
místopředseda ŠR

…………………………….
předseda ŠR ing.Martin Mistr,PhD.

Dne: 03.08.2005
Ve Starém Kolíně
Četl:

Mauleová Hana

……………………………….

Bc.Dana Kočíková

……………………………….

Radek Baše

……………………………….

Jaroslav Pudil

……………………………….

Mgr.Kotková Naďa

………………………………
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