ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Rady školy ZŠ B.Hrozného
Lysá nad Labem ze dne 5. září 2011
Na schůzi se dostavili členové: Petr Kopecký, předseda – zástupce zřizovatele, Olga
Škanderová – zástupce školy, Iva Bláhová – zástupce rodičů, Zdeňka Kubálková – zástupce
rodičů, František Blažek – zástupce zřizovatele, Pavla Strnadová – zástupce školy.
Na schůzi byl přizván ředitel školy Mgr. Karel Špecián
Jednání bylo zahájeno v 18.30 hodin, zapisovatelkou byla určena Zdeňka Kubálková.
Následně byl schválen navržený program zasedání. Hlavními body jednání byly:
1. Školní vzdělávací program
2. Školní řád
3. Výroční zpráva ředitele školy
4. Řád školní družiny
5. Dlouhodobý plán školy
Na zasedání školské rady byl pozván ředitel školy pan Mgr. Karel Špecián, který
pohovořil podrobně o obsahu všech předložených dokumentů a zodpověděl dotazy členů.
1. Školní vzdělávací program
Obsahová část byla podrobně přednesena panem ředitelem, zvláště upravené pasáže.
Následně byl tento dokument schválen všemi hlasy členů rady v upraveném znění
v souladu se zprávou České školní inspekce č.j. ČŠI-1549/10-S ze dne 22.7.2010.
2. Školní řád
Předkládaný návrh školního řádu včetně jeho vložené drobné úpravy představil pan ředitel
školy Mgr. Karel Špecián a zodpověděl otázky členů rady k dané úpravě.
Návrh školního řádu byl následně schválen všemi členy školské rady.
3. Výroční zpráva ředitele školy
Předkládaný návrh Výroční zprávy včetně doplňujících informací byl představen
podrobně ředitelem školy Mgr. Karlem Špeciánem, který důkladně vysvětlil jednotlivé
obsahové položky.
Výroční zpráva ředitele školy byla schválena jednomyslně.
4. Dlouhodobý plán školy
Pan ředitel vysvětlil schválený plán strategie školy, změny v zákonech, změny v oblasti
řízení a správy, oblasti sociální a další cíle.
Všichni členové školské rady vzali přednesený plán školy na vědomí.
5. Diskuse
Na závěr zasedání proběhla kratší diskuse. Z důvodu poslední schůzky školské rady
v tomto složení poděkoval ředitel školy Mgr. Karel Špecián všem jejím členům za jejich
práci.
V Lysé nad Labem dne 5.9.2011
Zapsala: Zdeňka Kubálková

