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Zápis ze zasedání školské rady dne 15. října 2012
Školská rada se sešla dne 15. října 2012. První zasedání letošního školního roku bylo svoláno
místopředsedkyní školské rady Mgr. Lenkou Jelínkovou. Jako host byli přizváni ředitel školy
PaedDr. Josef Brabec a zástupkyně školy Mgr. Lenka Hrubá.
Program jednání:
1. Seznámení s výroční zprávou školy za školní rok 2011/2012 – ředitel školy PaedDr.
Josef Brabec.
2. Schválení výroční zprávy 2011/2012.
3. Schválení školního řádu školy.
4. Aktuální stav žáků školy k 30. 9. 2012.
5. Informace o změně členů školské rady.
6. DT Osika – průběh tábora, vyúčtování – zástupkyně školy Mgr. Lenka Hrubá.

ad. 1)
PaedDr. Josef Brabec seznámil školskou radu se zněním výroční zprávy za školní rok 2011 /
2012. Informoval školskou radu o aktivitách školy v uplynulém školním roce. Zodpověděl
dotazy členů školské rady a informoval o zahájení nového projektu EU peníze školám.
Pan Beran a Mgr. J. Kulhavá podtrhli důležitou funkci soutěží a aktivit v jazykové sféře,
zejména v oblasti literatury, čtení s porozumění. Mgr. Jarmila Kulhavá nabídla svou pomoc ve
formě předčítání knih žákům naší školy. Toto bylo podstoupeno vyučujícím 1. stupně a
předsedkyni komise českého jazyka – zde je možné propojení výše uvedené činnosti
s obsahem jazykového semináře, který probíhá v současném 6. ročníku.
ad. 2)
Školská rada schválila školní řád v jeho znění bez výhrad.
ad. 3)
Ředitel školy seznámil členy školské rady se stavem žáků na škole ke dni 30. 9. 2012.
V současném školním roce navštěvuje školu celkem 298 žáků, z toho 167 žáků na 1. stupni a
131 žáků na 2. stupni. Byly otevřeny dvě 1. třídy a bývalá 5. třída se díky nově příchozím
žákům rozdělila na dvě 6. třídy.

ad. 4)
Školskou radu opouští p. Sommer, zástupce z řad rodičů. Školská rada pověřila Mgr. Lenku
Jelínkovou oslovit kandidáty z řad rodičů, kteří se ve volbách v červnu roku 2011 umístili na
dalších místech. Všichni členové školské rady a také ředitel školy spolu se zástupkyní školy
poděkovali p. Sommerovi za odvedenou práci pro rozvoj a zviditelnění naší školy.
ad. 5)
Mgr. Lenka Hrubá seznámila školskou radu s průběhem DT Osika, který proběhl bez
jakýchkoli komplikací. I díky sponzorskému daru zprostředkovanému p. Beranem, ze kterého
se zakoupilo šest nových plachet na stany a byly vyrobeny nové podlážky. Z vyúčtování
vyplývá, že bylo předáno celkem 27 323,- Kč, ze kterých se ještě uhradí náklady na elektřinu
a vodné, stočné. Školská rada pověřila pí. Čekalovou, která je členkou výboru SRPDŠ, aby
požádala vedení SRPDŠ o přesné vyčíslení skutečných provozních nákladů na školní běh DT
Osika, z důvodu kalkulace ceny pobytu pro příští rok (v zájmu úspor byl program ochuzen o
všechny výlety, což bylo ku škodě celkového programu pro děti).

Závěr:
Školská rada schvaluje:
-

Výroční zprávu školy 2011/2012,

-

školní řád školy.

Školská rada pověřuje:
-

Mgr. Lenku Jelínkovou kontaktovat dalšího kandidáta z řad rodičů, který se umístil
v dalším pořadí, a pozvat jej na příští zasedání školské rady.

-

pí. Čekalovou požádat SRPDŠ o přesné vyčíslení nákladů školního běhu DT Osika a
předat tuto informaci Mgr. Lence Hrubé.

Dne 16. října 2012
Zapsala Mgr. Lenka Jelínková

