ZÁPIS
z 24. jednání Školské rady Základní školy Praha-Lipence, Černošická 168
ze dne 27. ledna 2014
Přítomni: Pavla Doubková, Ing. Monika Smolková, Patricie Veselá
Mgr. Petra Zímová, PhDr. Helena Filipová
Omluven: Ing. Jaroslav Říšský
Host: Mgr. Jitka Krůtová
Program jednání:
1. zahájení
-

schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele

2. volba předsedy Školské rady
-

členství dosavadního předsedy Školské rady Ing. Tomáše Kadlece zaniklo
k 31. 8. 2013, neboť jeho syn od září navštěvuje gymnázium; volba nového
předsedy Školské rady byla na minulém zasedání odložena z důvodu
nepřítomnosti zástupců obce

-

předsedkyní Školské rady byla do konce volebního období jednomyslně
zvolena paní Pavla Doubková; v září proběhnou nové volby na další tříleté
funkční období

3. změna Jednacího řádu Školské rady Základní školy Praha-Lipence
-

na minulém zasedání se členové Školské rady rozhodli projednat případné
změny Jednacího a Volebního řádu Školské rady; Mgr. Petra Zímová zaslala
oba dokumenty členům Školské rady emailem, aby je mohli prostudovat

-

Školská rada se rozhodla upravit způsob schvalování a zveřejňování zápisu
stanovený Jednacím řádem takto:
o z článku 6 bude vypuštěna poslední věta: „Zápis z jednání ŠR bude na
závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými
členy ŠR.“
o schvalování a nově i zveřejňování zápisu bude upravovat Jednací řád
takto: „ Zápis z jednání ŠR bude nejpozději do sedmi dnů od zasedání

ŠR zaslán všem členům ŠR k vyjádření. Do 14 dnů od zasedání ŠR
bude zápis zveřejněn na webových stránkách školy.“
o tyto změny byly přítomnými členy Školské rady jednomyslně
schváleny
4. úkol na příště
-

projednat případné změny Volebního řádu

5. diskuse
-

pan Říšský prostřednictvím paní Veselé žádá paní ředitelku, aby si na příští
zasedání Školské rady připravila přehled čerpání rozpočtu k 31. 3. 2014

-

paní Doubková chválí zveřejnění stavu kont žáků na webových stránkách
školy a zveřejňování termínů klasifikačních porad

-

zápis do 1. tříd: škola očekává, že ve školním roce 2014/2015 bude jedna
plnější 1. třída, na dvě 1. třídy škola nemá kapacitu

-

paní učitelka Filipová se ptala na plánovanou nástavbu školy: paní Veselá
neví, paní ředitelka informuje, že v současné době se shání finanční
prostředky na realizaci nástavby

Zapisovatel: Helena Filipová
Ověřovatel zápisu: Petra Zímová
Termín následující schůzky: pondělí 26. 5. 2014 v 17:30 hodin

