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E-mail:skola@mostzs15.cz
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Telefon 60383953
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ID datové schránky: v58t8q5

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 a vyšším
odborném vzdělávání a zásadami školy se uskutečnila dne 15. 09. 2016 od 16.00 hodin v
ředitelně školy schůze Školské rady, schůze byla ukončena v 17,15 hodin. Na programu
jednání bylo:
-Výroční zpráva školy
-Zahájení školního roku 2016/2017
-Personální obsazení školy
-Zpráva z jednání Klubu rodičů
-Chod školní jídelny
-Sportovní a vědomostní úspěchy školy
Přítomni:
p. Veselý – zástupce rodičů
p. Šebek – omluven z jednání, řádná dovolená
p. Fabiánová, p. Macková – za zřizovatele
p. Mgr. Hasil a p. Mgr. Jelínek – za učitele
Přizváni: Mgr. Šolarová – ředitelka školy
Mgr. Svobodová – zástupkyně ředitelky školy
Program jednání:
1. Školskou radu zahájil pan Veselý. Dále pan Hasil seznámil přítomné s rozpracovanou
verzí Výroční zprávy školy za rok 2015/2016. Po finálním dokončení zprávy ji zašle
všem členům školské rady a po jejím prostudování ji podepíše předseda Školské rady
pan Veselý.
2. Školská rada byla seznámena se zahájením školního roku 2016/2017. Fotografie, které
zajistil pan Veselý ze zahájení, jsou na našich webových stránkách.
3. Ředitelka školy informovala školskou radu o personálním obsazení školy a o nových
pedagogických pracovnících pro školní rok 2016/2017. Dále informovala o
narůstajícím počtu asistentů.
4. 6. 9. 2016 proběhlo jednání Klubu rodičů. Školská rada byla seznámena s jejím
průběhem.
5. Ředitelka školy informovala o chodu školní jídelny a o nových trendech ve stravování
na základních školách.
6. Paní Svobodová informovala Školskou radu o školních soutěžích, jejích výsledcích a
úspěších.
V Mostě dne 15. září 2016
Zapsal:
Mgr. Michal Jelínek – člen Školské rady

Ověřil:
R. Veselý – předseda
Školské rady

