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

ZDRAVÁ ŠKOLA

příspěvková organizace
E-mail: skola@mostzs15.cz

telefon/Fax 47861150
IČO : 47324180

http://www.mostzs15.cz

Věc: Zápis z jednání Školské rady Základní školy, 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 31. 01. 2012 od 16:00
hodin v ředitelně školy schůze Školské rady, schůze byla ukončena v 18:00 hodin.
Na programu jednání je hodnocení prvního pololetí školního roku 2011/2012, personální
obsazení školy, stavební práce a úpravy školy. Vyhlášení konkurzu na místa ředitelů
základních škol v Mostě
Přítomni viz prezenční listina – Ing. Jiřička – zástupce rodičů, Radko Veselý – zástupce
rodičů, paní S. Fabiánová – za zřizovatele, Mgr. Jaroslav Hasil, Ivana Ţilková – za
učitele
Omluveni: R. Antoš – zastupitel – omluven rodinné důvody
Přizvaní: Mgr. D. Šolarová – ředitelka školy, Mgr. Svobodová – zástupce ředitele
Na program jednání je zařazeno:
- kontrola splnění závěrů z minulého jednání – Hasil
- změny školského zákona od 1. 1. 2012 - Hasil
- mandát členů školské rady je do roku 2013
- hodnocení prvního pololetí školního roku 2011/2012, personální obsazení školy –
z důvodu onemocnění personalistky a zranění učitelky, příprava stavebních
úprav školy, průběh a monitorování projektu Peníze do škol - ředitelka školy
- vyhlášení konkurzů na ředitele mosteckých škol – nominace zástupce školské
rady
Usnesení:
Školská rada projednala nominaci ing. Jiřího Jiřičky na člena konkurzní komise pro konkurzní
řízení na funkci ředitele školy.
Schvaluje pěti hlasy nominaci ing. Jiřího Jiřičky, předsedy školské rady Základní školy,
J.A. Komenského 474, Most, p. o. jako zástupce školské rady do konkurzní komise na
obsazení ředitele Základní školy, Most, J. A. Komenského 474, p. o..
V Mostě dne 14. února 2012

Zapsal:
Mgr. Jaroslav Hasil,
člen Školské rady

Ověřil:
Ing. Jiří Jiřička,
předseda Školské rady

