
Zápis z 18. zasedání ŠLol.Lé rady JMZŠ a MŠ Sedliště

Datum a čas konání: 1. 6. 2011 od 15.30 hodirl

Místo konání: zŠ sedliste

Přítomni:
Za zŤizovatele školy: Jarmila Diblíková, Mgr. Lukáš Kubiena,
Zazákonné zástupce žáků: Zd'eřlka Berbrová' Lucie Židkova
Zapedagogy: Mgr. Renáta Dorociaková, Mgr. Milada Hillová, Mgr. Dagmar Raabová

Hosté: RNDr. Mgr. Pavel olšovský, Ph.D. - ředitel školy

Nepřítomni: Petr ondračka, MgA. Jiří Tesařík

Zapisovatel: Mgr. Lukáš Kubiena

Program jednání:
I. Zahájení
2. Projednání rozpočtu školy na rok2077, investiční výdaje
3. Akce ve školním roce 201612077
4. Termín dalšího zasedání ŠR
5. Různé, diskuze

ad 1) Školská rada je usnášení schopná * přítomno je 7 z celkem 9-ti členů.

ad 2) Ředitel školy představil členům ŠR rozpočet na kalendářní rok 2OI7 ajeho vývoj, informoval
o převedení hospodářského výsledku školy za loňský rok do rezervního fondu (se souhlasem
zŤizovateIe) a o plánovaných investicích - rekonstrukce kabinetu zástupkyně ředitele, repasování
robotu ve školní kuchyni, rekonstrukce školního rozhlasu, poŤízení IT vybavení do tříd (PC' plátno,
projektor).

ad 3) Ředitel školy a členové ŠR za pedagogy ostatní seznámili s uskutečněnými akcemi -
adaptační pob},ty, škola v přírodě, jarmark, Sedlišťská trojčata,'Den matek, Badatelská chemie...

ad 4) Členové školské rady stanovili termín dalšího ( 1 9.) zasedání ŠR na 3 1 . 8. 2077 , kdy proběhne
schvalování aktualizovaných dokumentů 1Škotni řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdě\ávání
žáků, ŠVP).

ad 5) Členové Šn uyn vedením školy seznámeni s úspěšností přijetí žakn 9. ročníku na SŠ a
s postupným navyšováním kapacity školy (2I0 žáktL od 1. 2. 207],230 žáktL od 1. 9. 2017 * podána
žádost). Ředitel školy zodpověděl dotazy členů ŠR týkající se kvality jídel ve šk. jídelně a častých
změnnapozici účetní školy. Členové ŠR za pedagogy informovali ostatní o výborné spolupráci se

Spolkem rodičů na akcích pro děti.
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V Sedlištích dne 1. 6.2017 Mgr. Lukáš Kubiena (předseda


