ZDRAVÁ ŠKOLA

Základní škola, Most, J.A.Komenského 474,
příspěvková organizace

E-mail: skola@mostzs15.cz

http://www.mostzs15.cz

telefon/Fax 47861150
IČO : 47324180

Věc: Zápis z jednání Klubu rodičů Základní školy, J.A. Komenského 474, Most, p.o.
a Školské rady při Základní škole, J.A. Komenského 474, Most, p.o.
V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy se uskutečnila dne 8. června 2010 ve
sborovně školy od 16,30 hodin společná schůze Rady školy a Klubu rodičů, schůze byla
ukončena v 18:00 hodin.
Přítomni viz prezenční listina zvolení zástupci tříd a členové školské rady – k nahlédnutí
u zř. Mgr. Hasila
Omluveni: R.Antoš – jednání poslaneckého klubu, Ing. J.Fuchs – mimo republiku, ing. Let –
mimo republiku
Přizvaní: Mgr. D.Šolarová – ř.š., Mgr. L.Svobodová – zřš
Program jednání:
1. Volba zástupců rodičů do Školské rady
Všem dosavadním zástupcům patří poděkování za práci ve Školské radě.
Návrhová komise přednesla návrh na zástupce rodičů do Školské rady:
Ing. Jiří Jiřička – otec Terezy Jiřičkové, 6.A – dosud vykonával funkci předsedy Školské
rady, je navrhován jako zástupce rodičů.
Hlasování: zvolen všemi hlasy
Radko Veselý – zákonný zástupce Kláry Chudomelové, 2.A, spolupracuje se školou
v mimoškolních aktivitách, vykonává funkci zástupce 2.A
Hlasování: zvolen všemi hlasy
2. Hospodaření Klubu rodičů
Převod ze školního roku 2008/2009 – 6672,-Kč
Příspěvky
50140,-Kč
Celkem příjmy
56812,-Kč
Celkem výdaje
43776,-Kč
Zůstatek k 7.6.2010
13036,-Kč
Příspěvek z Akademie do fondu
9000,-Kč
Klub rodičů schvaluje čerpání z fondu Klubu rodičů ve školním roce 2009/2010.
3. Informace ředitelky školy
Hodnocení školního roku 2009/2010 a příprava školního roku 2010/2011.
- Projekt Občan – úspěšné vystoupení na Magistrátu Města Mostu a v Senátu ČR
- Přetrvávající proglém školního klubu

-

Zapojení do projektu Business Games – ukončení projektu
Zhodnocení výchovně vzdělávací práce.
Personální obsazení školního roku 2010/2011. Změny v obsazení třídních učitelů.
Spolupráce s Baníkem Most oddílem házené. Do hodin TV budou vstupovat
trenéři v 1. A 2. ročníku. Ve 3. A 4. ročníku bude výuka Tv zaměřena na atletiku.

4. Různé
Na připomínky ke změnám třídních učitelů odpověděla ředitelka školy. Reagovali i
přítomní rodiče. Pozitivně hodnotili výběr a kvalitu třídních učitelů

Zapsala:
Monika Kleinová,
člen Klubu rodičů

Ověřil:
Jiří Jiřička,
člen Rady školy

