Zápis prvního jednání Školské Rady – ZŠ D dina ze dne 6.2.2006
Jednání bylo svoláno leny p ípravného výboru voleb do školské rady.
P ítomni:
zástupce zákonných zástupc – Mgr. Eva Henychová
zástupci pracovník školy – Mgr. Hana ermáková, Monika Ž árská
zástupci z izovatele - Ing. Stanislav Hejduk, Ing. Ji í Vihan
Nep ítomni:
zástupce zákonných zástupc – Ing. Martin Šindelá
Hosté:
editel školy – Mgr. Mojmír Dund ra
Program:
1) P ivítání, seznámení len Školské rady ( editel školy)
2) Stru né seznámení s inností a kompetencemi Školské rady, ú el prvního jednání
( .školy)
3) Seznámení s pr b hem voleb do školské rady, výsledky voleb. ( .školy)
4) Seznámení s Usnesením zastupitelstva o z ízení Školské rady a návrhem jednacího
ádu. ( .školy)
5) Volba p edsedy Školské rady (návrh kandidáta na funkci p edsedy rady -nep ítomný
pan Šindelá – návrh podpo en ty mi hlasy v p ípad , že bude kandidát se svou
kandidaturou souhlasit)
6) Volba místop edsedy Školské rady (místop edsedkyní byla zvolena po tem ty hlas
paní Monika Ž árská)
7) Kontrola kontaktních údaj len rady, vypracování aktuálního seznamu kontakt
(vypracuje a rozešle .školy)
8) P edjednání bod programu p íštího zasedání ( .školy)
• Seznámení se Školním ádem
• Seznámení s Klasifika ním a hodnotícím ádem školy
• Seznámení se s rozpo tem školy na rok 2006
• Seznámení se s Výro ní zprávou školy za rok 2005
• Seznámení se s Dlouhodobou koncepcí školy D dina
9) Správa písemností Rady školy byla sv ena místop edsedkyni Monice Ž árské
(p. editelem byla p edána tato dokumentace – Z izovací listina Rady školy, seznam
len rady, vzor jednacího ádu, volební ád do Školské rady, zápis z prvního jednání
rady)
10) Diskuse: ešení dopravní situace p ed školou ve Vlastin ulici – zpomalovací
retardéry
- co nejrychlejší stanovení harmonogramu prací p i rekonstrukci ZŠ
D dina
- z ízení schránky Školské rady na sbírání podn t
- z ízení mailové adresy Školské rady a její umíst ní na webové stránky
školy s možností rozesílání zpráv len m rady elektronicky

Usnesení:
1) Školská rada potvrzuje návrh na volbu p edsedy a místop edsedy
2) Š.r. žádá editele o rozeslání d ležitých dokument len m školské rady
- návrh jednacího ádu rady
- volební ád rady
- seznam len školské rady
- školní ád
- klasifika ní ád
- návrh rozpo tu na rok 2006
- výro ní zprávu za rok 2005
- dlouhodobou koncepci školy D dina
3) S dokumenty, ke kterým se vyjad uje nebo je schvaluje Školská rada se lenové rady
seznámí do p íští sch zky.
4) ešení dopravní situace p ed školou Vlastina prov í zástupci z izovatele
5) Vytvo ení harmonogramu prací na rekonstrukci ZŠ D dina podle možností budou
upomínat editel školy a zástupci z izovatele.
6) Z ízení schránky a mailové adresy bude ešeno operativn ve spolupráci se školníkem
a správcem po íta ové sít školy ( .školy, p íp. pan Šindelá )
7) Vzhledem k tomu, že návrh rozpo tu na rok 2006 je již hotov, nebude schvalován.
8) Termín dalšího zasedání byl stanoven na b ezen 2006 v budov školy (konkrétní
datum bude up esn no)
9) O vypracování prvního zápisu a p ehledu kontakt na jednotlivé leny Rady školy
byl požádán p. editel (zápis bude rozeslán elektronickou poštou)

Zapsal dne: 9.2.2006 Mgr.M.Dund ra

Správnost zápisu ov il:

