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Zápis
5.jednání Školské rady Základní školy Vrčeň,
okres Plzeň – jih, příspěvková organizace,
Vrčeň 43
Čl. 1
Školská rada schválila:
•
•

Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2007/2008
Změny ve školním řádu

Čl. 2
Školská rada projednala:
•

•
•
•

Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2007/2008: práce s integrovanými žáky a s pomocí
asistenta pedagoga
Změny ve školním řádu: internetová komunikace s rodiči žáků, omlouvání nepřítomných žáků
Výroční zprávu o hospodaření za rok 2007: bez připomínek
Inspekční zprávu ČŠI z října 2007: bez připomínek

Čl. 3
Diskuse
•
•

•
•
•

•

Diskutovalo se potřebě nových oken v budově školy – požadavek přenést na zastupitelstvo obce
Konec volebního období školské rady (3 roky): za rodiče končí mandát panu Horvátovi za rodiče a za
pedagogické pracovníky školy p.uč.Mgr.Svobodové (ukončení pracovního poměru na ZŠ Vrčeň)
Nutnost připravit nové volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky
školy – zodpovídá ředitel školy
Ředitel školy seznámil členy ŠR s Vlastním hodnocením školy (Kalibro – znalostní testy, sportovní
výkony), které schválili pedagogové školy na pedagogické radě v srpnu 2008
Pan Horvát: dotaz na ředitele školy ohledně financí (neinvestiční výdaje mezi obcemi) ve smyslu, proč
požaduje po městu Nepomuk částku za žáky z Nepomuka – bylo řešeno a neschváleno na veřejném
zasedání zastupitelstva města Nepomuk; ředitel odpověděl, že tento požadavek na MÚ Nepomuk je v
kompetenci Obce Vrčeň
Ředitel školy poděkoval členům školské rady za práci v tomto tříletém volebním období a informoval,
že volby do školské rady za zákonné zástupce budou ve škole vykonány v měsíci listopadu 2008; vše
oznámí zřizovateli a pedagogové mezi sebou zvolí člena školské rady za Mgr.Svobodovou počátkem
listopadu 2008

Tohoto zasedání školské rady se zúčastnili všichni členové školské rady a ředitel školy.
Ve Vrčeni 15.10.2008
Zapsala: Mgr. Gabriela Svobodová, učitelka ZŠ Vrčeň – předsedkyně Školské rady

Zápis souhlasí s průběhem jednání Školské rady: ……………………………………………………………

