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Zápis ze zasedání školské rady dne 8. října 2013
Školská rada se sešla dne 8. října 2013. Zasedání bylo svoláno místopředsedkyní školské rady
Mgr. Lenkou Jelínkovou. Jako host byli přizváni ředitel školy PaedDr. Josef Brabec a
zástupkyně školy Mgr. Lenka Hrubá. Omluvena byla paní Marie Čekalová.
Program jednání:
1. Seznámení s výroční zprávou školy za školní rok 2012/2013 – ředitel školy PaedDr.
Josef Brabec.
2. Schválení výroční zprávy 2012/2013.
3. Seznámení s úpravami a opravami školy v období letních prázdnin.
4. Aktuální stav žáků školy k 30. 9. 2013.
5. Příprava voleb do školské rady 2014.
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 2012 /
2013. Informoval školskou radu o aktivitách školy v uplynulém školním roce. Zodpověděl
dotazy členů školské rady a informoval o probíhajícím projektu EU peníze školám.
ad. 2)
Školská rada schválila výroční zprávu v předloženém znění.
ad. 3)
Ředitel školy seznámil členy rady s úpravami v budově školy. K největším, svým rozsahem,
patří rekonstrukce stávající učebny fyzika – chemie a přilehlého kabinetu matematiky. Byla
zmíněna nutnost opravit zadní trakt budovy a potřeba výměny oken, zejména v severní části
školy a v horním patře – současné oddělení družin. Paní Kulhavá přislíbila podporu těchto
aktivit při zasedání Rady města J. Hradec.
ad.4)
Ředitel školy seznámil členy školské rady se stavem žáků na škole ke dni 30. 9. 2013.
V současném školním roce navštěvuje školu celkem 314 žáků, z toho 184 žáků na 1. stupni a
130 žáků na 2. stupni. Byly otevřeny dvě 1. třídy a bývalá 5. třída se díky nově příchozím
žákům rozdělila na dvě 6. třídy.

ad. 5)
V letošním školním roce končí volební období stávající školské rady. Rada schválila
uskutečnění voleb 2014 v průběhu měsíce dubna. Volby v rámci školy – zástupci z řad
zákonných zástupců a pedagogů - připraví Mgr. Lenka Jelínková a Mgr. Helena Dalíková
s pomocí zástupkyně školy Mgr. Lenkou Hrubou.
ad.6)
Mgr. Lenka Hrubá seznámila školskou radu s průběhem DT Osika, který proběhl bez
jakýchkoli komplikací. Na přípravě tábora se podílelo i několik zákonných zástupců, kteří
provedli úklidové práce a drobné opravy objektu.
Závěr:
Školská rada schvaluje:
-

výroční zprávu školy 2012/2013,

-

termín voleb nových členů školské rady na volební období 2014 - 2017.

Školská rada pověřuje:
-

Mgr. Lenku Jelínkovou a Mgr. Helenu Dalíkovou přípravou a uskutečněním voleb
nových členů do školské rady.

