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Zápis z jednání školské rady ze dne 2.10. 2008 

 

 

 

Přítomni: 

Baše Radek 

Jirsa Jiří 

Kotková Naďa 

Krch Roman  

Mistr Martin, 

Třískalová Libuše 

 

 

Program: 

1) Zahájení činnosti školské rady 

2) Schválení jednacího řádu ŠR 

3) Volba předsedy 

4) Volba místopředsedy 

5) Různé … 

6) Závěr 

 

k bodu  1  ŠR svolala a zahájila ředitelka základní školy Mgr. Naďa Kotková podle § 167 

a 168 zákona č. 561/2004 Sb., a seznámila přítomné s výsledky voleb. 

 

k bodu  2  Jednací řád. 

Byl odsouhlasen postup jednání dle stávajícího jednacího řádu ŠR s tím, že 

členové ŠR prostudují stávající verzi ŠR a na příští schůzce navrhnou případné 

úpravy. 

 

k bodu  3  Volba předsedy 

Za předsedu byl zvolen v tajné volbě Martin Mistr s celkovým počtem 3 hlasů. 

 

k bodu  4  Volba místopředsedy 

Za místopředsedu ŠR byla zvolena (100%) Mgr.Libuše Třískalová  

 

k bodu  5  Různé 

Školská inspekce – na podnět zřizovatele je prováděna kontrola …doplnit. 

Výsledky budou známy do 30 dnů po ukončení inspekce. ŠT se k závěrům 

vyjádří. 

Výroční zpráva – musí být schválena a zveřejněna do konce října. Paní 

ředitelka rozešle návrh mailem do 13.10. členům ŠR k prostudování, 

připomínky budou projednány na schůzce dne 16.10.2008 

www stránky školské rady – členové ŠR do příští schůzky dají návrh na další 

rozvoj www stránek (struktura, obsah) 

Kulturní a sportovní akce pořádané školou - po zkušenostech při organizaci 

školy v přírodě zástupci školy odmítají aktivní účast na zajišťování dopravy na 

podobné akce a žádají členy školské rady o návrh řešení dopravy na akce 

pořádané školou. Jedná se cca o 6 akcí během školního roku. Počet dětí na 

prvním stupni je 56 plus 4 pedagogové jako dozor. 
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Škola v přírodě 2008 – pro zástupce rodičů byla k dispozici kompletní 

dokumentace (smluvní vztahy, objednávky, vyúčtování) u ředitelky školy. 

Možnosti seznámení se s dokumenty využili pouze rodiče Jirsovi, Mistrovi a 

Benešovi. Konečné vyúčtování proběhne v následujících dnech po zaplacení 

5% zádržného ve výši 5738 Kč 

 

Závěry:  

1) Členové ŠR navrhnou do příštího jednání změny jednacího řádu. 

2) Ředitelka školy pošle elektronicky členům ŠR výroční zprávu T 13.10. 

3) Členové ŠR do příští schůzky dají návrh na další rozvoj www stránek 

4) Členové ŠR navrhnou do příští schůzky řešení zajištění dopravy na akce pořádané 

školou  

5) Další schůzka školské rady se uskuteční 16.10. 2008 od 18:00 

 

 

 

 

      

Zapsal:  Martin Mistr        ……………...……………………. 

předseda ŠR Martin Mistr 

     

 

Dne: 3.10. 2008 

Ve Starém Kolíně 

 

 

 

 

 

 

Četl:     Baše Radek                           ………………………………. 

 

  Jirsa Jiří                       ………………………………. 

 

  Kotková Naďa   ………………………………. 

 

  Krch Roman                      ………………………………. 

 

  Třískalová Libuše                     ………………………………. 

 


