Zápis z 4. zasedání školské rady
ve školním roce 2014/2015
při Základní škole a Mateřské škole Janová

Datum konání schůzky:
Místo schůzky:
Přítomni:

03.03.2015, zahájení 14.00 hod.
jídelna základní školy
Ing. Lenka Trlicová – předseda ŠR
Mgr. Ludmila Spitzerová – člen ŠR
Daniela Mikulcová – člen ŠR

Program:
1. Kontrola zápisu z 3. zasedání 2014/2015
2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014
3. Hodnocení Adaptačního programu žáků 5. ročníku
4. Vyhodnocení podzimního sběru papíru
5. Termín další schůze ŠR

1. Kontrola zápisu z 3. zasedání 2014/2015
Paní Mikulcová provedla kontrolu a ověření zápisu z 3. zasedání ŠR ve školním roce
2014/2015. Zápis byl předán řediteli školy k archivaci.

2. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014
Členové ŠR požadují provést opravu výroční zprávy v následujících bodech:
• Titulní list – opravit jména a tituly
• Bod 1.5
• Dopsat datum, kdy byla předložena Výroční zpráva ŠR - 24.2.2015, opravit titul
• Bod 7. Rozepsat konkrétní akce DVPP
• Bod 15. Opravit větu „Ve šk…………..ve dvou třídách po dvou a třech ročnících“
Opravenou výroční zprávu zašle ředitel školy do 16.3.2015 členům ŠR emailem na adresy
l.trli@seznam.cz, happyface@centrum.cz, ludmila.spitzerova@seznam.cz.

3. Hodnocení Adaptačního programu žáků 5. ročníku
Beseda s psycholožkou se nekonala z důvodu nemoci psycholožky. Náhradní termín bude
upřesněn. Termín bude vyvěšen na informační tabuli v ZŠ a na vstupních dveřích do ZŠ.
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4. Vyhodnocení podzimního sběru papíru
Ředitel školy předložil ŠR pouze seznam výdajů.
ŠR požaduje předložit:
- finanční částku, která byla získána za podzimní sběr
- finanční částku, která zůstala z předchozího sběru
- seznam výdajů pro ZŠ s celkovým součtem
- seznam výdajů pro MŠ s celkovým součtem
- úvahu na co budou využity zbývající finance

5. Termín další schůze školské rady
Další schůze školské rady bude 19.3.2015 ve 13.00 hod.

Ukončení zasedání: 15:15 hod.

………………………………
zapisovatel
Ing. Lenka Trlicová

………………………….
ověřovatel
Daniela Mikulcová
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