Zápis z jednání Školské rady č.8, školní rok 2011-2012

Školská rada základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek
příspěvková organizace

Datum a čas jednání: 17.10.2011, 18.00 hodin
Místo jednání: ředitelna základní školy
Přítomni: Ing.Tomáš Huďa, předseda ŠR
Mgr. Pavel Tomalík , místopředseda ŠR
Libuše Kocichová, člen ŠR
Mgr.Zuzana Kvapilová , člen ŠR
Martina Skurková, člen ŠR
Ivo Mičulka, člen ŠR
Hosté : Mgr.Ivo Fišer, ředitel ZŠ
Omluveni:

Program jednání :
1. Úvod
2. Informace předsedy o prodloužení funkčního období rady
3. Informace ředitele školy
4. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
1. Předseda ŠR přivítal všechny členy a seznámil je s programem jednání. Všichni členové
jednomyslně program schválili.
2. Předseda ŠR informoval přítomné členy ohledně stavu s novelizací zákona č. 561/2004 Sb.,
který stanovuje pravidla pro existenci a práci školské rady. Výše zmiňovaný zákon nebyl
zákonodárci stále novelizován a proto v této souvislosti rozhodla Rada obce Palkovice
(jako zřizovatel) o prodloužení funkčního období ŠR do konce roku 2011-2012.
3. Ředitel školy informoval členy rady s provozem školy v souvislosti s náběhem nového
školního roku, dále informoval o plánovaných akcích pro žáky v prvním pololetí školního
roku. Seznámil členy rady s předloženou Výroční zprávou o činnosti školy.
4. Rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy. Během projednání nebyly
ze strany členů rady vzneseny žádné doplňující připomínky k této zprávě.
5. V diskusi členové rady společně s ředitelem školy diskutovali nad přípravou rozpočtu školy
pro další období a jednomyslně se shodli na nutnosti potřebných investic ze strany
zřizovatele na provoz a údržbu budovy školy.
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6. Školská rada na svém jednání přijala následující usnesení:
a) bere na vědomí informace předsedy o prodloužení funkčního období rady
b) bere na vědomí informace ředitele školy
c) schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy v předloženém znění
d) doporučuje zřizovateli školy zachovat současný trend investic v požadované výši na
provoz a údržbu budovy školy

Předseda rady poděkoval všem členů rady a řediteli školy za jejich čas a ukončil jednání
v 19:15 hod.

Zapsal: Ing.Tomáš Huďa.

Ing. Tomáš Huďa, v.r.
předseda rady

