pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.
Jana Masaryka 25, Praha 2, 120 00

tel./fax 224253470

ZÁPIS
z jednání Školské rady dne 7. 9. 2016
Přítomni: Pavla Jandová
Mgr. Kateřina Hámová
Mgr. Ludmila Kassahunová

Program:
1. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2015/16 – projekty, kterých
se škola účastní, informace o akcích školy, počty žáků a pedagogů, výsledky
rozmísťovacího řízení
2. Projednání vyúčtování státních dotací za školní rok 2015/16
3. Seznámení s výsledkem finančního auditu za rok 2015 - investice a údržbové práce,
které proběhly v první polovině roku 2016 (výměna podlahy v 7. třídě, lakování dveří,
nový orientační systém, malování, zapískování hřiště)
4. Výměna pracovnic na pozici školního psychologa - odchod Mgr. Kostrhounové na MD,
nástup Mgr. Strakové od 1. 10. 2016. Během září budou rozděleny povinnosti
psychologa mezi speciální pedagožku Mgr. Skalickou a ředitelku školy.
5. Projednání stavu školních webové stránek - potřeba včasných aktualizací informací,
možnost odhlašování obědů a omlouvání žáků, zavedení elektronických ŽK, modernější
design.
6. Seznámení s nutností zvýšení cen stravného, které se týkají zatím jen obědů.
7. Volby do ŠR - s ohledem na končící tříleté funkční období Mgr. Kateřiny Hámové ve
ŠR je nutné vyhlásit volby nového člena ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků –
oznámení bude provedeno písemně dne 7. 12. 20176, volby pak 11. 1. 2017.

Firma je zapsána v OR, vedeného u KOS v Praze, oddíl C, vložka 53962

Usnesení:
Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/16
včetně vyúčtování státní dotace za tentýž školní rok.
Na příštím zasedání projednat výšku finančních prostředků, které bude třeba investovat do
úpravy webových stránek školy.
Organizací a přípravou voleb do Školské rady byla pověřena ředitelka školy Mgr. Bc.
Alice Běhounková.

Zapsala: Pavla Jandová
Zápis schvaluje: Pavla Jandová …………………..……….…………………….
Mgr. Kateřina Hámová ……………………..…………………
Mgr. Ludmila Kassahunová ……………………………….…..
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