
Zpráva o činnosti školské rady za
školní rok 2016/2017

Školská rada dokončila v září třetí rok svého mandátu. 6. října 2016 proběhly řádné volby a po nich 
byla ustanovena rada nově ve složení:

• za pedagogický sbor: Monika Pikardová, Miluše Doubravová
• za zřizovatele: Hana Vítková, Kateřina Čuřínová
• za rodiče: Lukáš Bernard, Zuzana Ďoubalová

Činnost rady

29. září 2016 – prezenční jednání (ještě ve „starém“ složení)

• aktuality ze školy
• stav žádosti o výstavbu 2. stupně
• schválení výroční zprávy školy – ŠR schválila
• projednání zprávy o činnosti ŠR
• volby do ŠR 6. října
• upravený školní řád pro nový školní rok – ŠR schválila

3. listopadu 2016 – zahajující prezenční jednání

• různé
• předání osvědčení o zvolení členem školské rady Základní školy Praha-Kolovraty
• volba předsedy a místopředsedy školské rady – Lukáš Bernard předseda, Monika Pikardová 

místopředsedkyně
• schválení jednacího řádu – ŠR schválila
• plán dalšího setkání

28. listopadu – 2. prosince 2016 – elektronické jednání

• projednání návrhu rozpočtu ZŠ Kolovraty na rok 2017

7. června 2017 – prezenční jednání

• informace o revizi školního vzdělávacího programu (projednání později)
• informace o počtu zapsaných prvňáčků, uspořádání tříd v příštím roce
• personální obsazení ZŠ pro příští rok
• kapacita jídelny
• stav plánované výstavby
• projekty a granty
• oslavy 120 let školy
• zajímavé akce školy, které proběhly či se plánují
• obnova vybavení školy - plány
• různé

19. – 23. června 2017 – elektronické jednání

• projednání upraveného školního vzdělávacího programu

27. června 2017 Mgr. Lukáš Bernard, předseda školské rady
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