Zápis ze schú ze š kolské rady ZS Vratislavova, konané dne 1í .9.2013 18h
Mí sto konání : zš vratislavova
pří tomni: Eliš ka Haasová, Kateřina lpserová, Pavel Martinovský, Dáš a Diviš ová, Petr Radosta, Marké ta
Smáhová
omluveni: zástupci zřizovatele Praha 2
nepří tomni:
hosté : Kvě ta Maš atová (SRPŠ )
O schů zi byli č lenové v předstihu informování zástupcem ředitele, panem Martinovským.
Zřizovatel stanovil poč et č lenů š kolské rady na 9, Vzhledem k pří tomnosti nadpolovič ní poč tu č lenŮ
š kolské rady (6 z 9) byla schů ze shledána usnáš ení schopnou,
Program a výsledky jednání :

1.

2.

Zástupce ředitele, pan Martinovský, struč ně shrnul fungování š kolské rady v minulosti.
Na schů zi byl zvolen nový výbor sdruž ení ve slož ení :
Ma rké ta Smá hová (předsedkyně ),

Dáš a Diviš ová (ednatel),
Petr Radosta (č len).
Pro hlasovalo 5 č lenů ,proti 0, zdrž elo se 1 z 6 pří tomných č lenů .

3.
a)

Na schů zi bylo dále navrž eno, prodiskutováno a projednáno následují cí :

b)

Č lenové byli informováni,ž e na koncizáří bude č lenů mš kolské rady rozeslán k připomí nkám
návrh aktualizované ho Š kolniho vzdě lávací ho programu, Po připomí nkové m ří zení vč etně
vypořádání připomí nek bude odsouhlasen prostřednictví m emailové komunikace;

c)

Bylo rozhodnuto o zří zení stravovací komise z dů vodu sledování kvality jí dla pro dě ti a
pří padně dalš í ch komisí za ú č elemrozvoje š koly dle zá4mu SRPŠ ;

d)

Spolupráce se SRPŠ : odsouhlaseny byly termí ny pro setkání se zástupci rodič ů jednotlivých
tří d ZŠ Vratislavova (dále jen SRPŠ ). SRPŠ navrhne slož ení stravovací komise a pří padně
dalš í ch komisí za ú č elemrozvoje š koly dle své ho uváž ení .

e)

Probě hla diskuze o plánovaných aktivitách ve š kolní m roce, pož adavek na navýš ení pří spě vku
od rodič ů na aktivity š koly a její dalš í rozvoj,,

f)

Bylo navrž eno, ž e Výroč ní zpráva o hospodaření š koly bude č lenů m š kolské rady rozeslána
emailem k připomí nkám. Po připomí nkové m ří zení avypořádání připomí nek bude
odsouhlasena prostřednictví m emailové komunikace (per rollam) a podepsána předsedkyní ;

Vánoč ní koncert - nalezení vhodné ho mí sta z dů vodu kapacity, ž ádost o pří spě vek z fondu
SRPŠ ;

g)

Darovací smlouvy ze strany š koly pro zí skání sponzorských darů ze strany rodič ů a přátel
š koly na rozvoj š kolní ho dvora a š koly;

h)

Bě hem š kolní ho roku bude snaha o využ í vání š kolní hodvora pro vzdě lávání

i

volnoč asové

aktivity;

zapsala: Dáš a Diviš ová
ově řil: Marké ta smahová

Pří loha: Prezenč ní listina ze dne ,11.9.2013
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