Školská rada
při
Základní škole a Mateřské škole Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Zápis z jednání
Datum a místo konání:

03. 05. 2012, Zasedací místnost, Obecní dům v Lichnově

Účast:

6 členů Školské rady
(evidence na prezenční listině)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Seznámení s programem jednání
Výskyt pedikulózy (vši dětské)
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu
Výsledek konkursní komise na funkci ředitele, ředitelky Základní škola a Mateřská
škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
6. Termín svolání dalšího jednání
7. Diskuze
8. Závěr
ad1)
Jednání zahájila předsedkyně ŠR. Přivítala všechny přítomné členy ŠR – dle prezenční listiny.
ad2)
Předsedkyně ŠR seznámila přítomné s programem, nikdo nepodal pozměňující návrh a
všichni členové ŠR program schválili.
ad3)
Členové vedli diskuzi k problematice výskytu vši ve školním zařízení, dlouhodobý výskyt,
varianty řešení, spolupráce rodičů apod.
ad4)
ŠR byla seznámena s dodatkem č. 1 ke Školnímu řádu. ŠR tento dodatek č. 1 ke Školnímu
řádu schválila jednomyslně všemi přítomnými členy ŠR.
ad5)
ŠR projednala výsledek konkursního řízení na funkci ředitele, ředitelky Základní školy a
Mateřské školy v Lichnově. Závěrem diskuze k tomuto bodu - pozvat Ing. Ladislava Plevu na
příští jednání ŠR.
ad6)
Další jednání ŠR je naplánováno předběžně na 14. 06. 2012. O tomto termínu budou členové
ŠR vyrozumění v předstihu. Zároveň bude písemně pozván Ing. Ladislav Pleva.

ad7)
Diskuze:
1. informace o činnosti SRPŠ (30. 04. 2012 proběhla plánovaná akce pro děti
„Pálení čarodějnic“)
2. nadcházející konec školního roku
3. spolupráce rodičů se školou
4. třídní schůzky + vyhlášení výsledků dotazníku
5. postřehy rodičů k výsledku konkursního řízení na funkci ředitele, ředitelky
Základní školy a Mateřské školy v Lichnově
6. situace v MŠ Lichnov
ad8)
Předsedkyně ŠR poděkovala za účast a rozloučila se.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu

Zapsala dne 07. 05. 2012

Kupková Petra v. r.
předsedkyně ŠR

