Záznam z výborové schůze SRŠ – 24.10. 2017
1) zahájení schůze
2)
-

seznámení s programem jednání
seznámení s novými členy ve výboru
funkce ve výboru
organizační otázky výboru
pokladna SRŠ
informace ředitelství školy
schválení kandidátní listiny pro volby do ŠR za zákonné zástupce
diskuse a dotazy

Noví členové výboru:
1. třídy: 1.A – Petra Vachrlonová, 1.B – Markéta Štěpanovská, 3.B – Ivana Šestáková
2. hlavní funkce ve výboru:
Schůze 25.4. 2017 potvrdila funkcionáře výboru na další školní rok
předseda – Kateřina Lubasová
místopředseda – Lenka Kozumplíková
čle n o vé re v i zn í ko mi se : Ma rt in a Ho m o lko vá , I va n a F r á n o vá a S o ň a Ji r ků
pokladník – Věra Košková
Práva členů výboru (pro nové členy)
 funkční období ustanovených orgánů – 1 rok, poté potvrzení ve funkci nebo nové volby –
duben příslušného šk.roku
 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.
Tentokrát výjimka z důvodu konání voleb do Školské rady, je nutné potvrdit kandidátní listinu za
zákonné zástupce. Listina s kandidáty musí být zveřejněna 14 dní před konáním voleb (16.11.
volby).
 Třídní schůzky – 2x ročně – listopad, duben
 Mimořádné schůzky pro rodiče prvňáčků a šesťáků + pro třídy, kde nastala změna třídního
učitele – září.
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Projednáno:
1) Stav pokladny SRŠ – pokladní p. Košková
 založeno v dokumentech SRŠ
2) Informace ředitelství školy:
- Obsazenost školy – počet žáků
- Kroužky ve škole a školní družině, šablony
- Další aktivity – plavání, Mládež a kultura, sběr, prodej mléka, ovoce do škol
- Konzultační hodiny pro rodiče, ruší se konzultační hodiny v listopadu (nahrazují je třídní
schůzky 16.11. 2017.
- Prezentace školních webových stránek
- Eko akce na škole – výzva směrem k rodičům a chodovské veřejnosti
- Vycházející žáci z 9.ročníku, žáci z 5.ročníku (víceletá gymnázia) – přijímací řízení
(termíny, podávání přihlášek apod.) – informace k organizaci TS 16.11. 2017
- Žádost směrem k rodičům 1.stupně – pro domácí úkoly je možné chodit pouze po
telefonické domluvě s konkrétním učitelem
- Uvolňování žáků z tělesné výchovy a plavání - pravidla
- Opravy během hlavních prázdnin
3) Schválení kandidátní listiny pro volby do ŠR na další tříleté období za zákonné zástupce
Na webu školy vyvěšena informace pro rodiče. Do 6.10. možnost přihlásit se.
Ing. Jitka Hloušková, Martina Homolková, Mgr. Oxana Něseněnková, Petra Vachrlonová a Petra
Zvolská.
Kandidátní listina bude zveřejněna 14 dní před konáním voleb. Volby proběhnou v rámci třídních
schůzek 16.11. 2017.
Volba za pedagogické pracovníky – v rámci pedagogické rady 14.11. 2017
Zřizovatel jmenoval své zástupce – Patrik Pizinger a Ladislav Zapf.
Výsledky voleb budou zveřejněny do týdne po volbách.

V Chodově 24.11. 2017

Zapsala Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
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