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Zápis z 22. jednání školské rady
ze dne 15.12.2015 - ředitelna
Přítomni:
za pedagogické pracovníky:
Mgr. Hana Šablová, Mgr. Simona Votavová
za rodiče
Erika Vosáhlová, Iveta Řeháková
za zřizovatele:
Libuše Pešlová, Vratislav Nosálek
pozvaní:
M. Záruba - ředitel školy
1. ŠR schválila:
• Školní řád v aktuálním znění - dodatek ke školnímu řádu, vzhledem k novele zákona
o ochraně veřejného zdraví se doplňuje o ustanovení:
„Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého,
který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit
nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost
nadřízeným vedoucím zaměstnancům.“
2. ŠR projednala, vyjádřila se a vzala na vědomí:
• Informace o průběhu výuky ve školním roce 2015/2016
• Informaci o přijímání nových žáků, o zápisu
• Informace o vývoji školské legislativy týkající se zejména inkluzivního vzdělávání
• Informace o fungování školy od 1.9.2016
• Informace o plnění rozpočtu za 2015, o darech poskytnutých škole a pomůckách
za ně pořízených
• Informace o přístavbě školy
• Informace o akcích pořádaných školou
• Informace o odborném vzdělávání pro veřejnost uskutečňovaném ve škole
3. Členové školské rady se zúčastnili Vánoční akademie školy od 17:30 hodin
4. Různé
• Poděkování za spolupráci

V Praze 15.12.2015

Zapsala: H. Šablová
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Příloha: Prezenční listina - souhlas se zápisem 22. jednání školské rady
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