Zápis z 6. řádného jednání Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2
Jednání se konalo dne 14.10. 2016 od 15.30 h za přítomnosti členů Školské rady
a ředitelky školy PhDr. Mgr. Mileny Zatloukalové.
Úvod, přivítání, seznámení s programem jednání.( předsedkyně Mgr. Schneiderová)
1) Kontrola zápisu z minulého jednání Školské rady. ( Mgr. Schneiderová )
2) Komentář k pracovní verzi výroční zprávy školy, která byla s předstihem
rozeslána všem členům školské rady k prostudování.
( ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová )
3) Diskuze, dotazy a doplňující návrhy k výroční zprávě. Vyjádřili se všichni členové
ŠR, na vznesené dotazy odpovídala ředitelka školy PhDr. Mgr. Zatloukalová.
( všichni přítomní )
4) Diskuze o inkluzi a působení speciálního pedagoga ve škole.
5) Informace ředitelky školy o plánovaných projektech ( budování školního hřiště,
oprava tělocvičny, oprava spojovacího koridoru mezi budovou školy
a tělocvičnou, úprava vnitřního nádvoří školy a další ). Problémem je financování
těchto projektů, které jsou architektem naplánovány mnohdy až příliš náročně. Chybí
větší prostor pro komunikaci města se školou při plánování těchto projektů. Dále by
bylo potřebné, abychom o finanční prostředky žádali jako Centrum vzdělávání Petrin
– za budovu, ve které sídlí čtyři instituce, ne pouze jako Základní škola Bruntál,
Školní 2. Je třeba, aby to takto vnímaly i příslušné orgány města.V této souvislosti
bylo také připomenuto, že naše škola a konkrétně její ředitelka PhDr. Mgr. Milena
Zatloukalová byla sice pověřena správou budovy Petrina, ale dosud neobdržela žádné
oficiální pověření .
( přednesla PhDr.Mgr. Zatloukalová, v následné diskuzi se vyjádřili všichni přítomní )
6) Návrh na doplnění školního nebo provozního řádu o nově zavedená opatření
provedená za účelem zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.
( Mgr. Mašlík )
7) Diskuze, různé. ( všichni přítomní )
8) Přijetí usnesení v následujícím znění:
1) Školská rada bere na vědomí výroční zprávu školy, předloženou ředitelkou
školy.
2) Školská rada bere na vědomí další informace a návrhy přednesené ředitelkou
školy a členy Školské rady.
3) Školská rada ukládá předsedkyni zajistit zveřejnění zápisu z jednání ŠR
na webových stránkách školy.
Zapsal v Bruntále dne 14.10. 2016 Mgr. Karel Mašlík, jednatel ŠR, v.r..
………………………………………………….
Mgr. Pavla Schneiderová, předsedkyně ŠR
………………………………………………….
Ing. Karel Soukop, člen ŠR

