Program výborové schůze SRŠ – 27. 11. 2012
1) zahájení schůze – předsedkyně SRŠ
2) seznámení s programem jednání – předsedkyně SRŠ
seznámení s novými členy ve výboru
funkce ve výboru – potvrzení + volba
organizační otázky výboru
pokladna SRŠ
informace ředitelství školy
diskuse a dotazy
Noví členové výboru:
1. třídy: 1. A – Lenka Frolíková, 1. B – Lucie Gundackerová, 1. C – Kateřina Pšeničková,
6. B – Alena Křivánková
2. hlavní funkce ve výboru: předseda - p. Kateřina Rýdlová
členové revizní komise: Lada Kaminská, Miroslava Netíková, Magdalena Pizingerová,
pokladník – Věra Košková
Práva členů výboru (pro nové členy)
Funkční období ustanovených orgánů – 1 rok, členy výboru jsou zástupci tříd, mimo revizní
komise je možno ustanovit též komisi stravovací a např. výchovnou. Členové výboru SRŠ mají
možnost provádět kontroly ve ŠJ (průkaz bezinfekčnosti), požádat o svolání mimořádných třídních
schůzek, požádat o mimořádné jednání výboru SRŠ, požádat o provedení revize pokladny a
čerpání, vyžádat si jednání se všemi pedagogickými pracovníky školy a provozními zaměstnanci
školy, požádat o předložení Výroční zprávy školy, navrhovat a doporučovat akce pro žáky školy
atd.
Organizační otázky výboru:
Schůze výboru – 2x ročně (listopad – duben) – vždy před třídními schůzkami.
Třídní schůzky – 2x ročně – listopad, duben
Mimořádné schůzky pro rodiče prvňáčků a šesťáků + pro třídy, kde nastala změna třídního učitele
– září.
a.
Stav pokladny SRŠ – pokladní p. Košková (sekretářka školy)
b. Informace ředitelství školy:
Počet žáků v ročníku, průměr na třídu v ročníku, celkem žáků za stupeň, celkem žáků
za školu, průměrný počet žáků na třídu za stupeň a za školu.
Volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky (v ŠD) + reedukace SPU, náprava
řeči
Další aktivity – plavání, Mládež a kultura, sběr, prodej mléka, ovoce do škol,
připravované exkurze, školy v přírodě - termíny
Konzultační hodiny pro rodiče
Výchovný poradce, Školní metodik prevence, kariérový poradce – konzultační hodiny,
úloha těchto učitelů
Prezentace školních webových stránek
Humanitární akce na škole, poděkování rodičům, podpora těchto akcí
Spolupráce mezi 1. a 2. stupněm školy (vzájemné akce proběhlé i připravované) –
jejich účel
Vycházející žáci, žáci z 5. ročníku (víceletá gymnázia) – přijímací řízení (termíny,
podávání přihlášek apod.)
Opravy na škole během hlavních prázdnin
Zapojení školy do projektů (partnerské projekty)
c.
Sdružení rodičů projednalo a odsouhlasilo změnu (dodatek) Stanov Sdružení rodičů
1. základní školy v Chodově s účinností od 1. 12. 2012.
d. Diskuse – dotazy
1. Pokusit se převést účet SRŠ k jiné bance, která vede účty klientů bez poplatků – zajistí
p. Košková
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2. Pokud je zřejmé, kdo ve škole zničil nábytek, vybavení, uhradí vzniklou škodu? – ano
3. Vznést dotaz k řediteli KASSu – vysoká hlučnost při filmových představeních. – zajistí
ředitelka školy
4. Výhrady rodičů k přístupu p. školníka na 1. stupni – výběr starého papíru, kaštanů, víček –
zajistí ředitelka školy
V Chodově 28. 11. 2012

Zapsala Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
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