Zápis č.3/2013
ze zasedání
Rady školy Základní školy Šebetov, okres Blansko,
Které se konalo 20.3.2013 od 15:30 ve škole
Přítomni:

Ing. Miroslav Ožvoldík
Bc. Kamila Koutná
Ivanka Hachlerová
Mgr. Jana Manová

Nepřítomni:
Program jednání:
2.
3.
4.
5.
6.

0
1. Vyúčtování školního plesu
Výdělek školního plesu a jeho využití
Organizace příštího plesu
Článek do místního zpravodaje
Krádež mobilního telefonu
Závěr

ad 1) Ředitelka školy seznámila členy Rady školy s vyúčtováním 11. Školního
plesu, který se uskutečnil
25. ledna 2013. Vyúčtování bylo jednohlasně odsouhlaseno a nebyly
k němu žádné připomínky.

ad 2) Ředitelka školy navrhla, že za celkový výdělek z plesu bude zakoupena
tabule Smart board,
kterou je možné využít pro aktivní práci v hodinách, zapojení žáků a hlavně
k využití mnoha
interaktivních programů, které škola vlastní. Tabule nám byla nabídnuta za
velmi výhodnou
poloviční cenu. Zakoupení tabule jednohlasně odsouhlasili všichni členové
Rady školy.

ad 3) Doposud organizaci školního plesu zajišťovaly zaměstnanci školy. Pro
zaměstnance je však
ples velmi časově vytěžujícím a proto se ředitelka školy rozhodla oslovit
Radu školy s návrhem,
zda se rada neujme organizace příštího plesu. Škola a její zaměstnanci však
budou k organizaci
přizvání. Tento návrh byl jednohlasně odsouhlasen.

ad 4) V době před konáním plesu i po jeho konání se objevila na webových
stránkách školy
rozsáhlá diskuze týkající se pobytu dětí na plese. Většina příspěvků byla
anonymních, přesto je
nutné na příspěvky reagovat. Pan Ožvoldík společně s ostatními rodiči
sepsal krátký článek,
který bude uveřejněn v místním zpravodaji. Článek byl odsouhlasen. Bude
podepsán jménem
pana Ožvoldíka , jako zástupce Rady školy.

ad 5) Členové Rady školy byli informování o krádeži mobilního telefonu V.
Kučerové a o postupu
a řešení této záležitosti.

ad 6) Nebyly vzneseny žádné další námitky a dotazy.

Zapsala: Bc. Kamila Koutná

_______________________________

Četli: Ing. Miroslav Ožvoldík _______________________________
Ivanka Hachlerová
Mgr. Jana Manová

_______________________________
_______________________________

