Školská rada Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121
Zápis ze zasedání školské rady dne 13. října 2015

Přítomni byli všichni členové školské rady: Valerie Babická, Mgr. Dagmar Tupá, Jaroslav
Beran, MgA. Langerová Sabina, Ing. Hana Rusová, Mgr. Pavel David. Jako host byl přizván
Ing. Luděk Možíš.

Program jednání:
1) výhled pro školní rok 2015/2016 (žáci současní, investice, opravy, rekonstrukce,
personální oblast), přednesl ředitel školy
2) schválení výroční zprávy za školní rok 2014/2015
3) organizace školního roku 2015/16
4) Osika (opravy, technické zázemí)
5) výsledky plánované opravy budovy školy
6) různé
Ad 1)
Ředitel školy informoval školskou radu o počtu žáků ve školním roce 2015/2016. Dále
informoval o změně v pedagogickém sboru, odešel do důchodu PaedDr. Josef Brabec. Odešla
Mgr. Jana Kvitská. Na první stupeň nastoupila Mgr. Veronika Luxová.
Z důvodu slabšího obsazení dvou tříd 9. ročníků byly třídy spojeny v jednu.

Ad 2)
Školská rada schválila jednohlasně výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015.

Ad 3)
Členové školské rady byli seznámeni s organizací školského roku 2015/2016. O termínech
konání prázdnin, a také byli obeznámeni s průběhem oslav ke 130. výročí založení naší školy.

Ad 4)
Ředitel školy seznámil školskou radu s průběhem oprav letního tábora Osika a s plánem další
rekonstrukce objektu, především obnovou sociálního zařízení a elektroinstalace. Byl
projednán příslib zřizovatele, že v areálu Osiky bude udržovat travní porost. V budoucnu se
SRPDŠ pokusí o získání grantu na obnovu a rekonstrukci tábora.
Ad 5)
Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce fasády a oken v zadním traktu směrem
k Parkánům. Dále byla provedena přestavba cvičné kuchyňky a knihovny, čímž byl vytvořen
nový prostor pro školní družinu. V přízemí školy byla zřízena nová knihovna společně
s čtenářským klubem.
Ad 6)
Volná diskuze.
Na závěr popřál předseda školské rady pan Jaroslav Beran všem pracovníkům a žákům školy
mnoho zdaru do nového školního roku.

Zapsal Mgr. Pavel David

