Zápis z 2. řádného zasedání Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2
Jednání se konalo dne 23.4. 2015 od 16.00 h za přítomnosti všech zvolených členů Školské
rady a ředitelky školy PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové.
1) Úvod, přivítání,seznámení s programem jednání
( předsedkyně ŠR Mgr. Schneiderová )
2) Informace ředitelky školy k návrhu úprav Školního řádu Základní školy Bruntál,
Školní 2. Úpravy a doplnění se týkají převážně omlouvání absence žáků. S materiálem
byli členové ŠR seznámeni v dostatečném předstihu prostřednictvím elektronické
pošty. ( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )
3) Rozprava k návrhu úprav Školního řádu. Členové ŠR přednesli své návrhy
a připomínky k úpravě některých nově navržených i stávajících bodů Školního řádu.
Tyto budou v nejbližší době zapracovány a upravená verze znovu předložena
ke schválení pedagogické radě školy, následně pak Školské radě.
( všichni členové ŠR )
4) Informace předsedkyně ŠR k návrhu úpravy Jednacího řádu Školské rady
při ZŠ Bruntál, Školní 2. Úprava se týká článku 4 jednacího řádu.
( předsedkyně ŠR Mgr. Schneiderová )
5) Schválení navržené úpravy Jednacího řádu ŠR. (všichni přítomní )
6) Diskuze. Otázky chodu školy, rozpočtu, oprav a reklamace závad po rekonstrukci
budovy školy a další. (všichni přítomní )
Přijetí usnesení v následujícím znění:
1) Školská rada bere na vědomí informace ředitelky školy ohledně návrhu
upraveného Školního řádu Základní školy Bruntál, Školní 2.
2) Školská rada ukládá zapracovat připomínky svých členů k návrhu úprav
Školního řádu a upravenou verzi předložit na příštím jednání.
3) Školská rada schvaluje Jednací řád ŠR ve znění navržených úprav.
4) Školská rada ukládá předsedkyni zajistit zveřejnění zápisu z jednání ŠR
na webových stránkách školy.
Jednání bylo ukončeno v 17.15 h.
Zapsal v Bruntále dne 23.4. 2015 Mgr. Karel Mašlík, jednatel ŠR.
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