Školská rada při Základní škole v Jirkově, ul. Krušnohorská 1675
Zápis ze schůze ŠR konané dne 24. 5. 2012
Přítomni:

Mgr. Daniela Čapounová
Zdeňka Volfová
RNDr. Dana Rutteová
Mgr. Alena Králová
Mgr. Iva Meitnerová
Josef Urban

Omluveni:
Nepřítomni:

Bc. Jitka Marková
Petr Štěrba

Hosté:

Mgr. Martin Reihs – ředitel školy
Mgr. Jiří Olišar (učitel Tv)

Program:
1.

Změny ve složení školské rady.

2.

Projednání návrhu změn v pravidlech hodnocení žáků v předmětu Tělesná výchova

3.

Návrhy do rozpočtu školy na rok 2013

1.

Změny ve složení školské rady
Rada města musí schválit nového člena (zástupce zřizovatele) za p. Jonášovou. Navržen byl
Bc. Karel Bernt, vedoucí odboru sociálních věcí a školství. Vzhledem k pracovnímu
zaneprázdnění požádal (emailem) o ukončení členství pan Petr Štěrba (zástupce z řad
zákonných zástupců žáků).
Pan ředitel osloví

 dalšího zákonného zástupce, který získal ve volbách (leden 2011) největší počet hlasů.
2.

Projednání návrhu změn v pravidlech hodnocení žáků v předmětu Tělesná výchova
Pan učitel Olišar seznámil členy školské rady s důvody, které vedou k návrhu doplnění
pravidel hodnocení tělesné výchovy na vysvědčení. Záměr byl diskutován všemi přítomnými
členy. Tento bod jednání byl ukončen dohodou, že přesné znění bude členům školské rady
předloženo ke schválení tak, aby v případě přijetí školskou radou, tato pravidla platila od
školního roku 2012/2013.

3.

Návrhy do rozpočtu školy na rok 2013
Pan ředitel informoval o dohodě s městem, že na učebnice lze využít peněz z provozu školy.
Zlepšení vybavenosti školy výpočetní technikou bude částečně kryto z peněz čerpaných
v rámci projektu „Krok za krokem“. Během prázdnin budou dvě učebny vybaveny počítači
pro výuku a procvičování učiva. V každé učebně bude instalováno 30 žákovských počítačů.
Na dotaz, zda bude dodání nových oken zajištěno včetně žaluzií, odpověděl pan ředitel, že
nikoliv, ale je plánováno jejich zajištění přerozdělením hospodářského výsledku.

USNESENÍ:
Školská rada vzala na vědomí:
1.

ukončení práce svých dvou členů (p. Jonášové a p. Štěrby) ve školské radě,

2.

informace o čerpání a využití peněz z projektu „Krok za krokem“,

3.

informace o výměně oken v době letních prázdnin a zajištění žaluzií,

dále
Školská rada pověřila:
1.

jednatelku ŠR zajištěním přesného znění návrhu doplnění pravidel hodnocení tělesné výchovy
na 2. stupni a zasláním členům rady ke schválení,

2.

pana ředitele seznámením členů rady (na další schůzi ŠR) s ICT plánem a energetickým
auditem.

Zapsala: RNDr. Dana Rutteová
V Jirkově dne 24. května 2012

Mgr. Daniela Čapounová
předseda ŠR

