Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Zápis č. 1, školní rok 2017/2018 - jednání Školské rady
ZŠ, Praha 4, Mikulova 1594, konané dne 6. 9. 2017
přítomni: Lenka Holcová, Ing. Bibiana Kučerová, Hana Šimandlová, Josef Zlámal
omluveni: Mgr. Tomáš Jileček
hosté: Mgr. Michaela Lipertová, Mgr. Petra Zelená, Lucie Příhodová

Program:
1. Paní Lipertová seznámila členy školské rady s drobnými úpravami Školního řádu – byly
jednomyslně schváleny. Sankční a Klasifikační řád zůstává beze změny. Dále je seznámila
s dodatky ke Školnímu vzdělávacímu programu – byly schváleny bez připomínek.
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 byla přednesena v hrubém nástinu,
k prostudování a připomínkování bude členům rady zaslána elektronicky, poté bude
schválena.
2. Členové rady byli seznámeni s personálním zajištěním školy v tomto školním roce, se
změnami organizační struktury výchovného poradenství ve škole, se změnami
v legislativě týkající se zejména inkluze.
3. V průběhu prázdnin došlo z finančních prostředků školy k odhlučnění školní jídelny. JMmajetková zajistila opravu parket v tělocvičně, výměnu PVC a stoupaček ve dvou
pavilonech školy. Byl zakoupen nový nábytek do tříd. Chystá se úprava atria školy a jeho
osazení lavičkami. Bohužel zatím nedošlo ke slíbené rekonstrukci střech průchozích
pavilonů, kam zatéká.
4. Členové rady byli seznámeni s Plánem činnosti školské rady pro školní rok 2017/2018.
5. Vzhledem k tomu, že syn paní Příhodové ukončil povinnou školní docházku a jí tímto
zanikl mandát, proběhnou na škole doplňující volby členů školské rady ZŠ Mikulova za
zákonné zástupce žáků. Ředitelka školy ustanoví za tímto účelem tříčlennou volební
komisi, která na prvních třídních schůzkách s touto skutečností seznámí rodiče. Následně
bude zveřejněn v souladu s volebním řádem seznam kandidátů a po uplynutí zákonné
lhůty proběhne volba nového člena rady za zákonné zástupce žáků. Poté se znovu sejde
volební komise, sečte hlasy a vyhlásí výsledek voleb.
6. Školská rada i vedení školy poděkovalo paní Příhodové za práci, kterou jako předsedkyně
školské rady ZŠ Mikulova dlouhodobě vykonávala.
7. Příští schůze školské rady se bude konat po skončení voleb do školské rady.
Zapsala: Lucie Příhodová

V Praze dne 6. 9. 2017
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