Zápis z jednání Školské rady ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 ze dne 20. 4. 2015
Přítomni:
J. Nový, K. Rousková, Mgr. E. Jiříková, CSc., Mgr. L. Benešová, Mgr. H. Kauzálová
Hosté:
Mgr. J. Šupka
Omluveni:
PhDr. E. Nováková

1. Kontrola usenesení z minulého jednání ŠR ze dne 23. 2. 2015.
2. Schválení programu ŠR.
3. Do e-mailové schránky ŠR nepřišly žádné podněty k řešení (informoval
Josef Nový).
4. Do schránek ŠR na vrátnicích A, C rovněž nepřišly žádné podněty ze strany
veřejnosti (informovala Lenka Benešová).
5. Ředitel školy Mgr. Jaroslav Šupka seznámil ŠR se schváleným rozpočtem školy
na rok 2015.
6. Dále ředitel školy předložil ŠR MAPU ŠKOLY, jejíž souhrnné výsledky vyplynuly
z průzkumu konaného mezi učiteli, rodiči a žáky na ZŠ v roce 2015. ŠR
odsouhlasila, aby s ní byla seznámena i veřejnost (k nahlédnutí na webových
stránkách ZŠ Vybíralova).
7. Postupně dochází k opravě školní počítačové sítě. Budou zakoupeny nové
počítače.
8. Zřizovatel uvažuje o celkové rekonstrukci venkovního TV areálu.
9. Došlo ke zlepšení stravy ve školní jídelně. Většina strávníků je spokojena.
10. Ve školním roce 2015/2016 bude nově otevřeno 8. oddělení školní družiny.
11. ŠR doporučuje, aby jednotlivé problémy byly nejprve projednány s třídní
učitelkou/učitelem. Jestliže nedojde k dohodě, mohou se rodiče obrátit na
vedení školy, případně ŠR. Jedná se například o školy v přírodě, využití
třídního fondu, náplň výletů a exkurzí, četnost návštěv divadel, výstav a dalších
kulturních i vzdělávacích akcí.
12. Usnesení ŠR ze dne 20. 4. 2015 bylo schváleno jednomyslně.

Úkoly do příští ŠR:
1. Umístit na webové stránky školy všechny dostupné formuláře (zodpovídá ředitel
školy).
2. Umístit na webové stránky MAPU ŠKOLY (zodpovídá ředitel školy).
3. Vytvořit na webových stránkách školy kalendář pro rok 2015/2016, do kterého
budou vyučující zapisovat akce jednotlivých tříd. Veřejnost tak získá přehled
o dění na škole (zodpovídá ředitel školy).
4. Další ŠR bude svolána dle potřeby v červnu nebo na začátku školního roku
2015/2016 (zodpovídá předseda ŠR).

Zapsala: Lenka Benešová

