ŠKOLA PRO DĚTI,
ŠKOLA PRO RADOST
-------------------

Zápis z jednání školské rady ( dále jen ŠR)
příspěvkové organizace Základní školy Hýskov, okres Beroun
se sídlem Školní 112, 267 06 Hýskov
IČ 70980349
V souladu s § 167 a násl.zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se konalo
dne 21.10.2008
v budově základní školy zasedání školské rady s následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přivítání nových členů, seznámení s jednacím řádem, zvolení předsedkyně školské rady
Schválení školního řádu a pravidel hodnocení
Schválení výroční zprávy a vlastního hodnocení školy za šk. rok 2007/2008
Projednání koncepčních záměrů školy
Projednání změn Školního vzdělávacího programu .
Vyúčtování finančního příspěvku rodičů za min.šk.rok– předáno p. Hofmanové, příspěvek pro
školní rok 2008/2009 – 250 Kč / 1 žák.Celková předaná částka za 75 dětí 18 750,‐ Kč
7. Akce školy ‐ seznámení
8. Informace o nových zaměstnancích( asistent pg,vychovatelka pro 2.oddělení, učitelka v 1.roč.)

Vyjádření ŠR k jednotlivým bodům:
1. Zvolena předsedkyně školské rady Jarmila Piskáčková
2. Schválen školní řád a pravidla hodnocení
3. Schválena výroční zpráva a vlastní hodnocení školy za šk. rok 2007/2008
4. Projednáno
5. Projednány změny ŠVP(za šk.rok 2007/08 v 1.roč.) .
Od 1.9.2008 probíhá výuka podle ŠVP v 1. a 2.ročníku,v ostat. roč. probíhá výuka podle vzděl.
programu ZŠ 16847/96‐2.
6. Vyúčtování finančního příspěvku rodičů za min.šk.rok– financování předáno Ing. Hofmanové,
příspěvek pro školní rok 2008/2009 – 250 Kč / 1 žák.Celková předaná částka za 75 dětí
18 750,‐ Kč. Čerpání příspěvku: odměny dětí, akce školy, doprava,
hygienické potřeby, pomůcky a potřeby k výuce.
7. Seznámeny
8. Informovány

Základní škola Hýskov, Školní 112, 267 06 Hýskov, tel.: 311635129,
www.zshyskov.cz, e‐mail: zakladni_skolahyskov@seznam.cz

ŠKOLA PRO DĚTI,
ŠKOLA PRO RADOST
------------------Přítomny:
Členové školské rady za pedagogické pracovníky školy:
/zvoleny pg pracovníky školy dne 1.9.2008/
Jarmila Piskáčková
Mgr.Iveta Kohoutová
Členové školské rady za zřizovatele:
/jmenované usnesením Rady obce Hýskov ze dne 10.9.2008/
Pavla Muchlová
Irena Pavlová
Členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků:
/zvoleny zákonnými zástupci nezl.žáků dne 25.9.2008/
Ing. Ilona Hofmanová
Lada Pudhorocká ‐ omluvena
Ředitel ZŠ: Mgr.Lenka Štětková
zapsala: Jarmila Piskáčková
předsedkyně ŠR
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