
Datum konání pondělí. 30' 3. 2015
Místo konání Základní škola. MU2
Doba konání 15:00 - 16:30
Přítomni Mgr. Cigna Daniel, Mgr. Sysala

Antonie Landová, Mqr. Vítková
Martin, Štěpánková Anna, Mgr.
Yweta

Omluveni Ino. Murasová Alena
Hosté Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy, Zofia Ptašková , hospodářka

školv

Šxotsta rada při Základníškole nár. um. Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Zápis z 2. iednání školské radv

1. Zaháiení a orogram iednání

seznámila je s programem schůze.

a) Seznámení s výsledky hospodaření školy v r.2oI4.
b) Seznámení s projektem ,,Bezpečnost škol".
c) Prohlídka školy.
d) Diskuse.

2. obsah iednání
ad a) Seznámení s rnúsledkv hosoodaření školv v r. 2o14

Na dotazy odpovídali: Mgr. Zbyněk šostý školy aZofia Ptašková.

Závěr: Zúčastněnívzali předloženou zprávu na vědomí bez připomínek

ad b) Seznámení s oroiektem MšMT čR Bezpečnost škol

S obsahem projektu ,,Bezpečnost škol'' seznámil členy školské rady {or' Zbyněk
šostý. o výsleáku p.ó5erťu bude škola informována ze strany tqšNr čR v červnu
2015.

ad c'l Prohlídka školv

členové školské rady projevili zájem prohlédnout si nově zařízenou přírodovědnou
učebnu. V rámci diskuse byla podána informace o způsobu využití této učebny.

ad d) Diskuse

3' Závěr

Termín příští schůze bude aktuálně domluven (předpoklad - srpen 2o15).

Ve Fďdku-Místku dne 31. ověřovatelé zápisu

Mgr. Vítková Yweta
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Zápis provedla Mgr. Land,
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Šxotst<á rada při Základní škole nár. um. Petra Bezručeo Frýdek-Míste\ tř. T. G. Masaryka 454

Zápis z 3. iednání školské radv

1. Zaháiení a program iednání

seznámila je s programem schůze.

a) Seznámení s organízaci školního roku 2015-16.
b) Dodatek SVP - POKOS.
c) Informace o školním řádu.
d) Informace o stavebních úpravách v období školních prázdnin.
e) Realizované a plánované projekw.
0 Diskuse.

2, obsah iednání

adat Seznámení s oroanizaci školního.roku 2o15-16.
o počtu tříd, žáků a zaměstnanců ve školním roce 2015-16 informoval Mgr.
Zbyněk šostý, ředitel školy.

ad b) členové školské radv berou na vědomí dodatek šVP škola uvědomětého
učení - PoKos.

DodatekšVP - PoKoS byl doručen členům školské rady mejlem k pročtení.
štotstá rada jej bere na vědomí.

ad c) Informace o školním řádu a oravidlech klasifikace a hodnocení.
Štolní řád i pravidla klasifikace a hodnocení zůstávajíbeze změn.
Odkaz: http://www. lzsfm.czllegislativa-skoly

ad dl Informace o realizovaných proiektech ve školním roce 2o15-16.
Výzva 56 - Čtenářské dílny
Yýzva 57 - Návštěva žáků v Anglii.
Dílny ?

ad e) Informace o stavebních úoravách v období od března 2o15 do srona 2o15.
Prohlídka renovovaného školního hřiště s instrukcemi pana ředítele Mgr. z.
šostého.

ad f) Diskuse
Připomínky a návrhy pro zlepšení přehlednosti školních webových stránek. (Ing.
Murasová)
obědy - informační systém. (Mgr. Cigna)

Datum konánÍ čtvrtek' 27. 8. 2oL5
Místo konání Základní škola, MU5
Doba konání 16:00 - 18:00
Přítomni Mgr. Cigna Daniel, Mgr. Sysala Martin, Štěpánková Anna, Mgr.

Antonie Landová' Inq. Murasová Alena
Omluveni Mor. Vítková Yweta
Hosté Mor. Zbvněk Šostý' ředitel školv



Šxoru rada při ZákladnÍ škole nár. um. Petra Bezruče, Frýdek-Místeb tř. T. G. Masaryka 454

3. 7ávěr

Termín příští schůze : 1' 1o. 2015 od 16 hod.

Ve Fnýdku-Místku dne 27. B. 2oI5 
l

Zápis provedla Mgr. Landova Rntďnie

řtl't,(i t
/

ověřovatelé zápisu

Mgr. Cigna Daniel

/
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Šlott<'l rada při Zíktadní škole nár. um. Petra Bezruče' Frýdek-Místelq tř. T. G. Masaryka 454

Zápis ze 4. Iednání šlrolské rady

1. Zaháiení a proaram iednání

seznámila je s programem schůze.

a) Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2014-2015
b) Informace o provozním řádu nového školního hřiště
c) Diskuse

2. obsahiednání

ad a) Proiednání a schváIení Výroění zorávY školv

Členové školské rady projednali obsah Výroční zprávy.
Výroční zpráva by|a schválená členy školské rady bez připomínek.

ad b) Informace o provozním řádu a využívání nového školního hřiště
Informace o zajÍštění dodžování provozního řádu nového školního hřiště - školou, školní
družinou, volnočasovými složkami a veřejností.

ad c) Diskuse

Diskuse o využívání školního hřiště školní družinou.

3. Závěr
Termín příštího setkání školské rady bude v březnu 2016 (datum bude upřesněno).

Ve Fnidku-Místku dne 01. 10. ověřovatelé zápisu

Mgr. Cigna DanielZápis provedla Mgr. LandóyF

ář,

Datum konání čtvrtek' 01. 10. 2015
Místo konání Zák|adní škola' MU 5
Doba konání 16:00 - 18:00
Přítomni Mgr. Cigna Daniel, Mgr. Sysala Martin, Mgr. Yweta Vítková, Mgr.

Antonie Landová, Inq. Murasová Alena
Omluveni Anna Štěoánková
Hosté Mor. Zbvněk Šostý' ředitel školy



Skolská rada při Záů<ladni škole nár. um. Petra Bezruče' Frýdek-Místelq tř. T. G. Masaryka 454

Zápis z 5. iednání školské radv

1. Zaháiení a proaram iednání

seznámila je s programem schůze.

a) Seznámení s výsledky hospodaření školy v r. 2015.
b) Seznámení s výsledky zápisu do prvních tffd.
c) Plánované aktivity školy v roce 2016.
d) Diskuse.

2. obsah iednání

ad a) Seznámení s výs|edkv hospodaření školy y r. 2015

Na dotazy odpovídali: Mgr. Zbyněk šostý, ředitel školy.
Závér: Zúčastněni vzali předloženou zprávu na vědomí bez připomínek.

ad b) Seznámení s vúsledky zápisu do orvních tříd

Předběžná organizace školy pro školní rok 20I6-t7.

ad b) Plánované aktivity školy v roce 2o16

Plánované změny ve školním řádu a v švp.

ad cl Diskuse

Diskuse o opravách oken ve staré budově, o úpravě šaten a izolaci staré budovy.

3. Závěr

Termín příští schůze bude aktuálně domluven, předpoklad - 3o. srpen 2016.

ověřovatelé zápísu

Mgr. Cigna Dgniel
,/,tu:

Datum konání Středa' 16' 3.2016
Místo konání Základní škola' MU5
Doba konání 16:00 - 17:00
Přítomni Mgr. Cigna Daniel, Mgr. Sysala Martin, Stěpánková Anna, Mgr.

Antonie Landová' Mqr. Vítková Yweta' Inq. Murasová Alena
Omtuveni
Hosté Mor' Zbvněk Sostý' ředitel školv

Ve Fďdku-Místku dne 16' 3. 2016 
lZápisprovedla Mgr. Landou/ nntonie .

ilotn


