Zasedání Školské rady ZŠ Vrané nad Vltavou
(18.6.2018 v 18h, učebna PC2)

1. Přítomni: K. Vrtišková, M. Konopík, V. Janauer, H. Kolesová,
H.Andronikova, J.Hnátová, J.Kadlecová (omluveni: A. Benda, I.Rážová)
2. Přivítání- slovo předsedy
3. Návrh programu navržený předsedkyní ŠR
Schválen: 7/0/0
4. Návrh změny programu (vznesen od H.Andronikové- návrh do programu
zařadit bod č.II: ukončení členství H.Andronikové ve ŠR)
Schválen: 7/0/0
5. Program
I.

Vzájemné představení se ŠR a nové ředitelky školy
Mgr. Daniely Pořízkové
A) Představení práce ŠR – vize, priority
- možnost oslovení rodilého mluvčího Aj jako lektora konverzace,
vydání propagačního letáku
B) Představení nové paní ředitelky Mgr. Daniely Pořízkové

- vzdělání, profesní zkušenosti
- aktuální priority (stabilizovat a zajistit chod školy na školní rok
2018/2019)
- V.Janauer vyjadřuje za zřizovatele podporu paní ředitelce, informuje o
stavu fáze projektu nové školní tělocvičny
C) Představení podnětů z řad rodičů nové paní ředitelce, kterými
se na předchozích zasedání ŠR již zabývala
- ŠR informuje a žádá o podporu vedení školy, bude-li to v jejích
personálních možnostech, pro zachování kontinuity výuky

matematiky metodou prof.Hejného ve třídách, kde se tak již učit
začalo (v případě dvou prvních tříd nabídnout možnost výběru
metody výuky matematiky rodičům budoucích prvňáků)
- ŠR žádá své členy zvolené za zřizovatele o možnost zjištění časového
posunu „školních“ autobusů (navržený začátek vyučování od 8h)
(na zastupitelstvu obce požadavek přednese V.Janauer, M.Konopík,
I.Rážová)
- návrh, zdali nedoplnit školní řád o poznámku zákazu pití
energetických nápojů v budově školy
II.

Ukončení členství H.Andronikové v ŠR

- Helena Andronikova informuje ŠR, že od 3.9.2018 již nebude její syn
žákem ZŠ Vrané nad Vltavou a k tomuto datu se vzdává funkce člena
ŠR. Předsedkyně ŠR a paní ředitelka se domluvily, že náhradním
členem ŠR z řad rodičů bude zákonný zástupce, který ve volbě skončil
na 4.místě

Termín příští Školské rady
- ŠR se usnesla na příštím termínu zasedání ŠR dne 31.8.2018 v 19h

Konec schůze v 19h.

Zápis provedla: Jaroslava Hnátová

