Školská rada při Základní škole náměstí Svobody 3, Šternberk,
příspěvkové organizaci
Zápis z 2. jednání dne 4. 10. 2005
Složení:

9 členů školské rady
Mgr. Michal Hlaváček , Mgr. Renata Janošíková, Vlastislav Krnoš,
Mgr. Petr Skyva, Ing. Martin Smolka, Pavlína Vašenková,
MUDr. Helena Vašulínová, Mgr. Božena Vyjídáková, Miroslav Vyvozil

7 členů
Přítomno:
Omluveni:
p. Miroslav Vyvozil, p. Vlastislav Krnoš
Jednání přítomen ředitel školy Mgr. Pavel Konečný.
Přítomna je nadpoloviční většina členů, školská rada je schopna se usnášet.

Program jednání:
1. Schválení zápisu z 1. jednání
2. Schválení programu 2. jednání
3. Projednání a schválení školního řádu
4. Projednání a schválení klasifikačního řádu
5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2006
6. Projednání rámcového harmonogramu jednání školské rady ve školním roce 2005/2006
7. Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům
8. Různé, diskuze
___________________________________________________________________________

ad1)

Zápis z 1. jednání byl jednomyslně schválen bez připomínek.

ad 2) Program 1. jednání byl jednomyslně schválen bez připomínek.
ad 3) Při připomínkování návrhu školního řádu byla provedena oprava v bodě d) části A.1.
Školní řád byl jednomyslně schválen.
ad 4) Po projednání návrhu klasifikačního řádu byl tento jednomyslně schválen.
ad 5) Školská rada se zabývala návrhem rozpočtu na rok 2006, návrh shledává
opodstatněným. Při projednávání měli členové školské rady možnost seznámit se
s rozpočtem na rok 2005.
ad 6) Školská rada se dohodla na termínech dalších dvou jednání ve školním roce
2005/2006, stanovila je takto:
- 3. jednání - 7. února 2006 v 17 hodin
- 4. jednání - květen 2006 (přesný termín bude upřesněn na 3. jednání)
ad 7) Školská rada nevznesla podněty a neučinila oznámení řediteli, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a jiným orgánům.
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ad 8) Diskuse: -

ředitel školy seznámil školskou radu s prací žákovského parlamentu
zástupci pedagogických pracovníků seznámili ostatní členy s přípravou
školního vzdělávacího programu
prezentace školy na www stránkách, stravování ve školní jídelně

Usnesení:
1. Školská rada schválila zápis z 1. jednání.
2. Školská rada schválila program 2. jednání.
3. Školská rada schválila školní řád (směrnice č.16/2005).
4. Školská rada schválila klasifikační řád (směrnice č.17/2005).
5. Školská rada stanovila datum a program dalšího jednání.

Zapsal: Mgr. Michal Hlaváček

Ing. Martin Smolka
předseda školské rady
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