Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249

www.zsplesivec.cz tel/fax 380 728 252 e-mail: zsplesivec@zsplesivec.cz
Zápis z 3. sch ze školské rady - dne 1. 10. 2012
P ítomni:

Petr N mec, Jitka Bicková, Jitka Novotná, Petr Ond ich, Romana Šolcová,
Bohumil Florián, za vedení školy Jaroslava Neumannová a Lukáš Bohá

Program:

1) Výro ní zpráva o innosti školy ve školním roce 2011/2012 – byla zpracována
v p edepsaném len ní. Poda ilo se splnit všechny úkoly dané plánem práce školy.
N kolik podstatných v cí:

pro malý zájem d tí byla zrušena poslední hokejová t ída a ukon ena spolupráce
s místním hokejovým klubem
byla dokon ena rekonstrukce sportoviš v areálu školy a víceú elového h išt nad školou
úsp šný byl zápis do prvních t íd – v novém školním roce jsou otev eny t i první t ídy
stále velkou odezvu má projekt Nane isto
pokra ovala práce na šablonách v projektu EU peníze školám
velkou pomocí u itel m je práce asistent pedagoga
2) Školní ád platný od 1. 9. 2012
Jde o dopln ní v souladu s novelou vyhlášky š. 48/2005 Sb. Jde p edevším
o p ístup žák do školní budovy již 20 minut p ed zahájením vyu ování,
o zkrácení polední p estávky na 30 minut. Krom toho je nov ve školním ádu
zákaz používání žvýka ek v dob vyu ování.
3) P ísp vek rodi do rodi ovského fondu. Po ítá se se stejnou výší jako v minulých letech, tj. 100,- K na rodinu.
4) R zné
nám t paní J.Bickové ešit nákup pot eb pro žáky (sešity, výtvarné pot eby atp.)
jednotn z pen z vybraných od rodi
Názor zástupc školy – záleží na dohod s rodi i, vhodné spíše pro 1.stupe .
kladná odezva rodi

na informaci o chystaném tradi ní váno ním jarmarku

diskuse o zadávání domácích úkol .
Usnesení z 3. jednání školské rady:
. 2/12 Školská rada schvaluje výro ní zprávu o innosti školy ve školním roce
2011/2012 v etn údaj o hospoda ení školy
. 3/12 Školská rada schvaluje školní ád ZŠ eský Krumlov, Plešivec 249 platný
od 1. 9. 2012
. 4/12 Školská rada bere na v domí informaci o výši p ísp vku rodi
rodi v novém školním roce
Zapsal B. Florián

do Fondu

