Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 25. 6. 2019
Přítomni: Ing. Hana Šimšová, Kateřina Jizerská, Mgr. Bohumila Seidlová, Mgr. Jitka Vondrová,
Karel Kratochvil, Mgr. Věra Piňosová
Nepřítomni: Libuše Mücková, Jitka Vítková, Oldřich Svoboda - omluveni
Hosté: Mgr. Lenka Herzová – ředitelka školy
Program zasedání:
1. Přivítání účastníků jednání.
2. Informace o průběhu školního roku 2018/2019 (akce školy Vánoční dílny, Velikonoční dílny,
Školní slavnost, škola v přírodě – Karlov) předběžné informace o počtu žáků
a tříd v novém školním roce 2019/2020.
Úspěchy ve výtvarných soutěžích – Šťastné stáří očima dětí – poukázka na 5000, - Kč, předání
v Praze-Emauzy. Vítězství v soutěži DM Drogerie – Veselé zoubky – zájezd do Prahy na
představení v Divadle Spejbla a Hurvínka pro 16 žáků – Jak s Máničkou šili všichni čerti.
3. Proběhla periodická kontrola hospodaření školy ze strany zřizovatele v termínu 11. – 13. 12.
2018, 28. 5. 2019 proběhla konzultace s pověřencem, zda jsou opatření přijatá k ochraně osobních
údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a směrnicí GDPR.
4. Škola je zapojena do projektu Women for Women – obědy pro děti (13 žáků) v příštím školním
roce předpokládáme zvýšení počtu zapojených žáků. Dále se škola zapojila do projektu
financovaného EU OPVK Šablony II – kroužek logických her a kroužek cizího jazyka, supervize,
další vzdělávání ped. pracovníků, návštěvy na jiných školách.
5. Projednání rozpočtu právnické osoby na rok 2019, seznámení s hospodařením školy
v měsících leden – květen 2019. Zástupkyně ředitelky školy školskou radu seznámila s rozpočtem
právnické osoby na rok 2019 – podklady připravila hospodářka paní Nováková
Veřejná zakázka malého rozsahu – zateplení severovýchodní stěny ZŠ. Jedná se o budovu Palackého
tř. 68. Proběhlo výběrové řízení, které bylo administrováno firmou ROVIKO – vyhrála firma
PROTECHSTAV s.r.o. – firma převzala staveniště dne 19. 6. 2019, na zhotovení zakázky má 65 dnů.
Práce by měly probíhat pouze v době prázdnin.
6. Projednání aktualizace školního vzdělávacího programu „Šance pro každého“, výuka druhého
cizího jazyka bude probíhat v rozsahu 2 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku.
7. Projednání a schválení dodatku ke školnímu řádu – používání mobilů ve škole návrh změny ŠŘ –
text změny je přílohou tohoto zápisu. Změna školního řádu týkající se používání mobilů ve škole
byla schválena 6 hlasy přítomných.
8. Projednání navýšení poplatku za školní družinu z nynějších 20,- Kč/ měsíc na 50,- Kč/měsíc ve
školním roce 2019/2020 bude vybíráno pololetně 250,- Kč (v září/ v únoru).
Zvýšení poplatku za školní družinu z nynějších 20,-Kč/měsíc na nově 50,-Kč/měsíc bylo schváleno
6 hlasy přítomných.
9. Poděkování pí. Šimšové a pí. Mückové za práci ve školské radě.
10. Diskuze
Zápis provedla: Mgr. Piňosová Věra (jednatelka)

Ověřila: Ing. Hana Šimšová (předsedkyně ŠR)

