Zápis

Přítomni:

z jednání Školské Rady č. 2, konané
dne 12.10.2005 v Napajedlích
--------------------------------------------------------------------------------------

Omluven:

Mgr. Stanislav Gabriel, Alena Bednaříková, Zdeňka Sukupová, Zdenka
Míšová, Mgr. Jurásková
Libuše Přílučíková

Program:

A) Úvodní část
1. Zahájení
B) Projednání předkládaných zpráv
1. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2004/2005
2. Seznámení se z navržených rozpočtem na školní rok 2005/2006
předkládaným zřizovateli
C) Závěrečná část
1. Diskuse
2. Závěr

A) Úvodní část
1.
Mgr. Stanislav Gabriel přivítal přítomné a ve 14.05 hodin zahájil jednání Školské rady.
Konstatoval přítomnost 5 členů ŠR.
Mgr. Stanislav Gabriel seznámil přítomné s programem, který byl schválen.
Hlasování:

pro

5

proti

0

zdržel se

0

B) Projednání předkládaných zpráv
1.1.ŠR se seznámila s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2004/2005 a
usnesením

č.

2/10/2005

schvaluje
Výroční zprávu o činnosti školy Napajedla, Komenského 298 za školní rok 2004/2005
zřízené usnesením RM č. 244/7/2005 ze dne 18.07.2005
Hlasování: pro
5
proti 0
zdržel se
0

1.2. ŠR se seznámila s návrhem paní Aleny Bednaříkové, aby ve výroční zprávě za období
školního roku 2005/2006 byl formou statistiky vypracován přehled činností a jejich doba, na
které se pedagogičtí pracovníci podílejí na činnosti školy ve svém volném čase, zmínka o
dobrovolnosti těchto aktivit bez jakýchkoliv poskytnutých výhod
Hlasování: pro
5
proti 0
zdržel se
0
1.3. ŠR byla zástupci školy seznámena s postupem při udělování výchovných opatření žákům
školy
2.1. ŠR se seznámila s návrhem rozpočtu na školní rok 2005/2006
C) Závěrečná část
Různé:
1) Činnost a s ní spojené investice na pořízení výtahu pro vozíčkáře
2) Vliv ŠR při rozhodování na financování navrhovaných investic školy a jejich důležitost
3) Předávání informací ze zasedání ŠR zákonným zástupcům žáků
4) Informace předávané důvěrníkům od vedení školy a následná návaznost informace od
rodičů pro vedení
5) Zápis ze zasedání ŠR provedla Zdenka Míšová
Mgr. Stanislav Gabriel poděkoval přítomným za účast a jednání v 16:35 hodin ukončil.

Mgr. Stanislav Gabriel

paní Alena Bednaříková

