
zápis ze schůzkv škoIské radv při zš a Mš ploskovice

Termín konání : 25.6.2012

Přítomni : Mgr. Miroslava Melicharová, ředitelka školy
Jaroslav Andrle - zástupce do ŠR za rodiče
Jan Kotěra - zástupce do ŠR za pedagogy
Pavla Matějková - zástupce do ŠR za zřizovatele

Omluveni : 0

Program jednání ŠR :

1. Seznámeni členů školské rady

2, Volba předsedv ŠR a zapisovatele.
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Předsedou školské rady byl zvolen jednohlasně pan Jaroslav Andrle, zástupce
rodičů. Zapisovatelem ŠR bude paní Pavla Matějková.

Kontaktv na členv ŠR:
Členové školské rady si vyměnili kontakty. Pro rodiče a veřejnost bude sloužit nová
e-mailová schránka skolskarada@zsploskovice,cz .

Kontakt na školu ,. 416 749 066 , zs.ploskovice@iol.cz

Členové ŠR se seznámili s volebním řádem školské rady a schválili nový jednací
řád.

Členové ŠR se dohodli na zveřejňování zápisů ze ŠR na webových stránkách
školy, v sekci ,,Rada školy" ,

Ze strany členů ŠR vzešel požadavek vzhledem ke zřizovateli, zda by bylo možné
rozšířit počet členů ŠR na 6 členů ( 2 zástup ci za zřizovatele, 2 zástupci za
pedagogy a 2 zástupci za rodiče )" Tento návrh členů ŠR přednese paní Pavla
Matějková na nejbližším zasedání zastupitelstva Obce Ploskovice.

Členové ŠR se dohodli na postupu archivace zápisů z jednání : zápisy z jednání

lyhotoví p. Matějková, která je následně předá k podpisu předsedovi SR a zástupci
SR za pedagogy. Jeden podepsaný zápis bude archivovat pan Kotěra ve škole,
druhý zápis bude předán ředitelce školy,

B. Ředitelka školy seznámila členy ŠR se situací v projektu Krok za krokem.



9. Ředitelka školy podala informaci o aktuálním početním stavu žákŮ ve škole a
informovala o opatřeních, která vedení školy provádí směrem k náboru nových
žáků.

10. Ředitelka školy provedla členy ŠR po škole a ukázalajim novou učebnu výpočetní
techniky, která byla pořízena z projektu EU peníze školám.

Zápis z jednání vyhotovila dne 27.6.2012 Pavla Matějková
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Podpisy členů ŠR : předseda Šn l. Andrle

zástupce ŠR za pedagogy J.Kotěra
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