Zápis prvního jednání Rady školy – ZŠ D dina ze dne 16.12.2004
P ítomni:
zástupci rodi – Milan Suchý, Ing.Martin Šindelá
zástupci pracovník školy – Mgr. Hana ermáková, Mgr. Karla Francová
Nep ítomni:
Zástupci z izovatele – Ing. Stanislav Hejduk
Hosté:
editel školy – Mgr. Mojmír Dund ra
poradce za z izovatele – RNDr. Pavel K ížek
Program:
1) P ivítání ( .školy)
2) Stru né seznámení s inností a kompetencemi Rady školy, ú el prvního jednání
(Dr. K ížek, .školy)
3) Volba p edsedy školy (p edsedou byl zvolen Ing. Šindelá po tem t í hlas )
4) Volba místop edsedy (místop edsedkyní byla zvolena Mgr.. Karla Francová po tem
t í hlas )
5) Jednací ád (vyhotovení Jednacího ádu Rady školy prob hne koresponden ní
formou. Jeho návrh vypracuje M.Suchý do p íštího zasedání)
6) P edjednání bod programu p íštího zasedání (p. editel p edal d ležité podn ty
k projednání resp.seznámení)
• Klasifikace ve t ídách s waldorfskou pedagogikou(možnost klasifikování
slovn ve tvrtém a pátém ro níku naráží na nutnost vypracování
klasifika ního ádu školy a nesplnitelný termín)
• Seznámení se Školním ádem (školní dokument byl p edán p edsedovi Rady
školy)
• Rozpo et školy na rok 2005 (vzhledem k tomu, že je jeho návrh již hotov,
bude p ipraven k nahlédnutí na p íštím zasedání)
• Možnost výuky podle Školního vzd lávacího programu od zá í 2005 (Ing.
Šindelá zašle len m Rady Školní vzd. Program waldorfské školy do p íštího
zasedání)
7) Správa písemností Rady školy byla sv ena místop edsedkyni Mgr. Francové
(p. editelem byla p edána tato dokumentace – Z izovací listina Rady školy a P íloha
ke z izovací listin )
8) Termín dalšího zasedání byl stanoven byl stanoven na 25.1.2005 v budov školy
(místo bude up esn no)
9) O vypracování prvního zápisu a p ehledu kontakt na jednotlivé leny Rady školy
byll požádán p. editel (zápis bude rozeslán elektronickou poštou)
Usnesení:
Rada školy již p ed termínem p íštího zasedání p ijala návrh editele na zm nu zp sobu
klasifikace a tvorbu Klasifika ního ádu až od nového školního roku 2005 – 2006.
(Po tem hlas 3 pro, 1 proti)
Zapsal dne: 16.12.2004 Mgr.M.Dund ra

Správnost zápisu ov il:

