Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 23. 06. 2016
Přítomni: Ing. Hana Šimšová, Mgr. Herzová Lenka, Mgr. Jitka Vondrová, Oldřich Svoboda
Nepřítomni: Josefa Dražovská, Ing. Petr Klouček, Mgr. Oppitzová Zuzana,
Karel Kratochvíl, Mgr. Kateřina Ševčíková

Hosté: Mgr. Slavomíra Marešová – ředitelka školy
Program zasedání:
1. Seznámení členů ŠR s činností školy ve šk. roce 2015/2016.
Ve školním roce 2015/2016 se na škole vzdělávali 104 žáci ve 13 třídách. Podrobný rozbor
výchovně vzdělávací činnosti včetně proběhlých akcí bude uveden ve výroční zprávě.
2. Seznámení se závěry kontroly ČŠI, KHS JMK.
Inspekční činnost ČŠI proběhla na naší škole v termínu 5.,19.,20. a 24. 11. 2015.
Z výsledků inspekční činnosti vyplývá, že kontrolovaná oblast má celkově očekávanou
úroveň a případné nedostatky byly odstraněny ještě v průběhu inspekční činnosti bez
zbytečného odkladu. Podrobný protokol je k dispozici u ředitelky školy.
Kontrola KHS proběhla ve školní jídelně - výdejně stravy dne 4. 12. 2015. Zjištěné
nedostatky byly bez zbytečného odkladu odstraněny. Týkaly se pořízení myčky nádobí do
výdejny stravy, zajištění přívodu teplé vody u umyvadélka na mytí rukou ve výdejně
stravy, zakoupení mrazničky na zamrazování zbytků stravy pro odvoz firmou A.S.A.
3. Projednání rozpočtu právnické osoby na rok 2016, seznámení s hospodařením školy v 1.
čtvrtletí (předložila pí ředitelka).
Na provoz školy byla zřizovatelem stanovena částka 2 668 000,- Kč. Na ostatní
neinvestiční výdaje bylo škole přiděleno 271.000,- Kč. Plnění rozpočtu za 1 – 3/2016 je
23,47%, což odpovídá vyrovnanému plnění rozpočtu pro toto období.
4. Seznámení členů ŠR se změnami v počtech žáků od školního roku 2016/2017, které souvisí
s tzv. „Společným vzděláváním“. Rodiče všech zařazených žáků s LMP si přejí, aby jejich
dítě zůstalo na zdejší škole, což pí ředitelce vyjádřili písemně. Zájem o zařazení žáků do
tříd pro žáky s ADHD má vzrůstající charakter. Již nyní jsou všechny třídy téměř obsazeny.
K 31. 8. 2016 je zrušena příloha k ŠVP ZV pro žáky s LMP. ŠVP ZV bude v průběhu 2 let
doplněn dle nynější platné legislativy. Vzdělávání žáků s LMP bude zajištěno podle
pokynů MŠMT.
5. Další jednání školské rady proběhne v říjnu 2016.
Zápis provedla: Mgr. Herzová Lenka (jednatelka)

Ověřila: Ing. Šimšová Hana (předsedkyně ŠR)

