Školská rada Základní školy a Mateřské školy Neznašov
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Neznašov, Neznašov 29, 373 02
Neznašov
(dále jen školská rada)

Zápis ze 7. zasedání školské rady
Datum: 29. 5. 2017 16.15
Místo jednání: Základní škola a Mateřská škola Neznašov
Přítomni:
Hana Bartušková (jmenována zřizovatelem)
Erika Tomková (zvolena za pedagogické pracovníky školy)
Jana Brožíčková (zvolena za rodiče nezletilých žáků)
Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)
Program
1. Úvod
2. Ústní zpráva ředitele školy za školní rok 2016/2017
3. Záměry pro školní rok 2017 – 2018
4. Různé – termíny zasedání, organizační záležitosti, úkoly pro vedení
školy, diskuze, závěr
Ad. 1) Ředitel Mgr. Jaroslav Tůma přivítal členy školské rady. Připomenul význam a
účel zřízení školské rady a ocitoval zákonná ustanovení, která se jí týkají. Na žádost
poreferoval o současném stavu školy.
Ad. 2) Ředitel Mgr. Jaroslav Tůma seznámil ostatní členy s výsledky zápisů
k základnímu a předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018, účast
v projektech (Učíme spolu – Step by step, Tvorba kritérií pro kompexní systém
hodnocení – ČŠI, Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání – Karlova
Univerzita, Jihočeská Univerzita, fakultní škola Jihočeské Univerzity, MAP v ORP
Týn nad Vltavou, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování šablony pro MŠ a ZŠ, Děti do bruslí)
Ad. 3)
Ředitel školy představil všem členům záměry na školní rok 2017 - 2018.
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(organizace příštího školního roku, DVPP, pedagogické záměry matematická
gramotnost, investiční záměry – rekonstrukce učebny, šatny, jídelna, chůva – bude
podána žádost zřizovateli o finanční podporu, asistentská činnost, semináře pro
rodiče, příprava pro volby do školské rady pro další volební období – září 2017, …)
Ad. 4)
1. Další zasedání školské rady proběhne na konci měsíce září 2017, přesný
termín bude stanoven později – schválení výroční zprávy školy, návrh
rozpočtu

Závěr - přehled usnesení

_______________________
Ověřovatel zápisu a usnesení:

Hana Bartušková, Erika Tomková, Jana Brožíčková

_______________________

