Základní škola a Mateřská škola, Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

ŠKOLSKÁ RADA
Zápis č.2 z jednání školské rady ze dne 15.10. 2015
Program:
1. Prezence členů ŠR
2. Projednání výroční zprávy
3. Schválení výroční zprávy
4. Různé
5. Diskuse
k bodu č.1
ŠR se zúčastnily: pí.L.Moníková, pí.M.Foglarová, pí.A.Žočková, pí.I.Tunová, pí.M.Ulrichová,p. L.Žák
Host: ředitelka školy pí.J.Kičmerová
k bodu č.2
Všichni členové ŠR se seznámili s výroční zprávou, kterou s dostatečným předstihem rozeslala
p. ř. J. Kičmerová.
Diskuse proběhla:
Ke spolupráci se zahraniční školou (Německo)
K pohybu učitelů – odchody, příchody
K zaměstnávání na dobu určitou a udělování trvalých pracovních poměrů
K stabilizaci školy po splynutí dvou sousedních škol s rozdílnou filozofií
K využívání práce školního psychologa – práce s jednotlivci, třídními kolektivy, s učitelským sborem
K šíření pověsti školy – rodiče si předávají zkušenosti se školou. Škola má velmi dobrou pověst a tím
již v příštím roce může nastat problém s převisem žádostí o přijetí do prvního ročníku. Kapacita školy
(650 žáků) nedovolí otevřít víc, jak dvě první třídy.
k bodu č.3 Všichni přítomní výroční zprávu schválili.
k bodu č.4
Čerpání dotací z fondů EU na celoroční projekt: “Poznáváme, jak zdravě žít“ – pozdní zaslání financí
způsobilo problémy s jejich plným vyčerpáním.
Letos proběhne poslední vyúčtování financí na volnočasové aktivity.
Od příštího roku bude školám zasílána do rozpočtu částka ve výši 110,-Kč na žáka ZŠ a 100,-Kč
na žáka MŠ.
SRPR – nová předsedkyně p.Komorová od OŠ MMHK dotaci až ve výši 50 000Kč na akce pořádané
pro děti.
k bodu č.5
V rámci celoročního projektu bylo žákům a učitelům školy umožněno navštívit sedm zahraničních škol
a sledovat způsob výuky a kulturu práce jejich učitelů a žáků.
Inkluze – názory na práci v nových podmínkách.
Další jednání ŠR:
Místo: v pavilonu A, sborovna školy
Termín: 21.4.2016, 14.30 hod.

Zapsala: Alena Žočková

