
středa, 7. listopadu 2012  

Bulletin ZŠ a MŠ Jindřichov 

I. Jednání školské rady 
7. 11. 2012 15.00 hodin, učebna 7. třídy 

Koncepce školy pro školní rok 2012/2013 
 

1) Zajištění propagace školy a její otevření veřejnosti: 

 Vytvoření nových webových stránek školy; 

 žáci si do konce měsíce listopadu vyberou nové logo školy; 

 spolupráce se starosty okolních obcí: zasílání informačních 
materiálů, osobní jednání ředitelky školy; 

účast na jednáních zastupitelstva obcí; 

 postupné zveřejnění nového legislativního rámce školy. 

2) Zajištění zkvalitnění výuky na všech stupních a všech školách 
a školských zařízeních. 

3) Obnova sportoviště a úprava okolí. 

4) Navázání spolupráce s bývalými pedagogickými pracovníky 
školy. 

5) Zajištění úklidu všech prostor školy a postupné využití těchto 
prostor: 

 Ve sklepě ZŠ zřízení: skladu OBP, skladu čistících a 
hygienických potřeb; 

 BESIP; 

 sklad zimních sportovních potřeb; 

 archív; 

 sklad učebnic – za evidenci a pořádek zodpovídá p. M. 
Hanslíková. 

6) Zajištění elektronické pedagogické knihovny. 

7) Kvalitní příprava „Zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 
2013/2014“: 

 Soustavná činnost pedagogických pracovníků základní a 
mateřské školy při přípravě zápisu; 

 kvalitní příprava dětí v mateřské škole; 

 děti mateřské školy navštíví výuku žáků I. třídy; 

 budou probíhat společné akce mateřské školy, I. stupně 

Program:  

 Zahájení školské rady 

(dále jen ŠR); 

 představení členů ŠR, 

volba předsedy, volba 

zapisovatele; 

 projednání Výroční 

zprávy za školní rok 

2011/2012; 

 projednání 

Organizačních řádů 

ZŠ, MŠ, ŠD; 

 určení spolupráce 

mezi členy ŠR a 

vedením školy; 

 projednání rozpočtu 

režijních výdajů školy 

na rok 2013; 

 ředitelka školy 

seznámí členy 

s koncepcí školy na rok 

školní rok 2012/2013, 

projedná, zda členové 

s touto koncepcí 

souhlasí, projedná 

představy členů ŠR o 

rozvoji školy. 

 stanovení termínu 

konání školské rady. 

Mgr. Zlata Steuerová  
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základní školy (př. Štrůdlování, Adventní strom, Vánoční trhy …); 

 zajištění „Dne otevřených dveří“ pro děti, rodiče a širokou 
veřejnost; 

 informovanost rodičů nastávajících prvňáčků: již před koncem roku 
bude v MŠ a na stránkách školy vyvěšen seznam potřeb pro prvňáčky; 

 o zápisu bude ředitelka školy informovat vedení okolních obcí 
(letáky, webové stránky, osobní účast na zastupitelstvech); 

 příprava pedagogických pracovníků na zkvalitnění průběhu zápisu 
dětí do 1. třídy. 

8) Zapojení žáků ZŠ, ŠD a dětí MŠ do sběrných akcí školy. 

9) Úspěšné dokončení projektu „Peníze školám“. 

10) Zaměření na kvalitní personál školy. 

11) Zaměření na zkvalitnění vztahů mezi pracovníky školy, vztahy škola 
a děti, škola a veřejnost. 

12) Zvýšení bezpečnosti ve škole a školských zařízeních: pro žáky, 
pracovníky, občany. 

13) Zajištění nových technologických zařízení a jejich využívání při 
výuce. 

14) Zajištění ekonomického využití všech svěřených finančních 
prostředků. 

15) Zajištění finančních zdrojů: činnosti žáků a dětí, činnosti pracovníků 
školy, dary, příprava projektu. 

16) Zapojení žáků ve výuce k péči o okolí školy. 

 


