Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Táborská konaného 17. října 2011
Přítomni: Bohumila Hájková, Miroslav Hricz, Naděžda Kolářová, Helena Pážíková, Petr
Horálek
Nepřítomni: Dana Křivánková - Klisáková
1) Zahájení jednání ŠR
2) Noví členové ŠR za zřizovatele MČ Praha 4
- Novými členy ŠR jsou Ing. Petr Horálek a Dana Křivánková - Klisáková
3) Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady
- zápisem z dnešní schůzky a jeho vystavením na webové stránky byl pověřen
M.Hricz
4) Kontrola zápisů z třídních schůzek dne 12.9.2011
- V zápisech nebyl žádný podnět k projednání Školskou radou
5) Podněty školské radě
- V předchozím období (v dubnu 2011) byl elektronicky projednán e-mailový
podnět týkající se rozvrhu hodin, rozdávání učebnic a čistoty košů ve třídách.
Tyto záležitosti byly e-mailově diskutovány a předsedkyně ŠR následně
odeslala odpověď na tyto podněty.
- Školská rada též elektronicky (v září 2011) provedla hodnocení práce ředitele
FZŠ Táborská 45
6) Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2010/2011
- Elektronicky byla VZ zaslána ředitelem školy
- ŠR projednala (bez připomínek) a jednomyslně schválila Výroční zprávu
ředitele školy za školní rok 2010/2011
7) Příprava voleb zástupců rodičů do Školské rady
- Vyhlášení voleb proběhne z technických důvodů do 31.10.
- Kandidáti se mohou přihlásit do 20.11.
- Kandidáti budou představeni ve školních novinách (budou vydány u
příležitosti Dne školy 6.12.)
- Volby proběhnou na třídních schůzkách v lednu 2012
8) Dále bylo projednáno:
- Pozitivní změny ve školní jídelně (od nové školního roku působí nová vedoucí
ŠJ) – rodiče oceňují změnu jídelníčku i změnu přístupu celého personálu ŠJ,
v jídelně vládne příjemná atmosféra
- Možnost otevírání obou křídel vstupních vrat před začátkem vyučování
- Plánovaná rekonstrukce 3. patra a další předpokládané investice
- Grantová politika Prahy 4
9) Termín příští schůze Školské rady budou určeny elektronicky
10) Ukončení jednání ŠR
Zapsal Miroslav Hricz

