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 26.2.2009
v budově základní školy zasedání školské rady s následujícím programem:

1. Seznámení s inspekční zprávou ze dne 27.11.2008
2. Schválení změn Školního vzdělávacího programu .ŠVP byl doplněn v tématu Žáci se
specif.poruchami učení o dodatek , který se zabývá žáky se spec.vzděláv. potřebami,
žáky se zdrav.postižením , žáky se zdrav. a sociál. znevýhodněním .
3. Vyúčtování finančního příspěvku rodičů za min.šk.rok– p. Hofmanová
4. Akce školy ‐ Nepil, odpady,bruslení, plavání, výlet Praha, ŠvP, malování budovy
5. Třídění odpadu – papír – není kam ho odvážet
6. Informace o nových zaměstnancích – přijetí nové učitelky za důchodkyni
7. Informace o zápisu do 1.roč.
8. Zrušení prodeje dotovaných mléč.výrobků z důvodu nezájmu ze strany dětí
9. Projednání nevyhovujících prostor ŠJ
10. Seznámení s rozpočtem školy – KÚ a OÚ – řed. školy

Vyjádření ŠR k jednotlivým bodům:
1.Všechny členky ŠR byly seznámeny s inspekční zprávou
2.Školská rada projednala a schválila změny v ŠvP.
3.Paní ing. Hofmanová seznámila přítomné s čerpáním finančních prostředků z příspěvků
rodičů.
4.Předsedkyně ŠR seznámila přítomné s uskutečněnými a plánovanými akcemi školy.
5.Byl prohovořen problém s tříděním papírového odpadu .
6.Členky ŠR byly informovány o odchodu p.uč. Zelenkové do důchodu a o přijetí nové
učitelky.
7. Po zápisu do 1. ročníku bude přijato 14 žáků.
8. Informace o zrušení prodeje dotovaných mléčných výrobků ve škole.
9. Byla vznesena připomínka z řad rodičů ŠR k nevyhovující prostorám ŠJ a k skladbě
jídelníčku(návrh na vytvoření dotazníku pro děti a rodiče).
10.Ředitelka školy seznámila s rozpočtem školy.
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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/
Ing.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
Ředitel ZŠ: Mgr.Lenka Štětková

zapsala: Jarmila Piskáčková
předsedkyně ŠR
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