Zápis z 8. zasedání Školské rady Základní školy Josefa Bublíka v Bánově
ze dne 29.8.2011
Přítomni: členové školské rady
Luděk Vavrys
Ing. Marie Fremlová
Mgr. Antonín Malý
Mgr. Jana Herberková
Lenka Švestková
Mgr. Lenka Švehlíková
Omluveni:
Vlaďka Polanská
Martina Wampulová
Mgr. Vlastimil Ondra
Přítomen: Mgr. Jiří Suchý, ředitel školy
Program zasedání:
- představení nových členů zvolených na pedagogické radě – L. Švehlíková a V. Ondra
za M. Pavlíčkovou /mateřská dovolená/a J. Kolkovou /odchod do důchodu/
- představení nového zástupce ředitele - V. Ondra za J. Kolkovou
- volba předsedy Školské rady – zvolena J. Herberková
- školní řád – Školská rada bere na vědomí školní řád pro šk. rok 2011/2012
- změny v ŠVP – Školská rada bere na vědomí změny v přírodopisu z ekologického na
systémový /výměna učebnic/
- učitelský sbor pro nový školní rok – počet snížen o 2 , zástup v měsíci září – A. Malý za
J. Malou /nemoc/ a J. Kolková za V. Kazíkovou /lázně/
- nový školník Ladislav Mahdal ml.
- 224 žáků pro tento šk. rok /1. st. a 6.,7. ročník po jedné třídě, 8.,9. ročník po dvou
třídách
- ubyla 1 třída – bývalá 9.A jako pracovna Z a D
- 12. – 13. září se žáci 6. ročníku účastní seznamky na Kopánkách /tř. uč. H. Urbánková,
vých. poradkyně Z. Suchá, J. Kolková/
- odsávání, vzduchotechnika do šk. jídelny – problematické, nepodařilo se uskutečnit
/podle projektu nevhodná možnost, finance/
- 9. září – termín podání Výzvy k podávání nabídek na pořízení technologie do školy ve
2 etapách /1. interaktivní tabule, notebooky, 2. počítač. učebna/
- 3 dílná interaktivní tabule do Fy, Př a 5. tř.
- z Př se ta původní přemístí do pracovny Z a D
- česko – norsko – chorvatský projekt v rámci GLOBE programu, zatím 2 učitelé, snaha
zapojit žáky
- ples školy – 14.1.2012 /škola + rodiče a žáci 9. tříd/
Zapsala: L. Švehlíková
V Bánově 29.8.2011

