Školská rada Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Zápis z jednání školské rady ze dne 18. 1. 2011
Přítomní:
Členové školské rady:
Mgr. Jarmila Kulhavá, p. Václav Königsmark, p. Marie Čekalová, Mgr. Helena Dalíková,
Mgr. Lenka Hrubá, (p. Babická omluvena)
Hosté:
PaedDr. Josef Brabec
Program:
Představení nového člena rady – paní Čekalové, která nastoupila na místo p. Novotné
Seznámení s výroční zprávou za školní rok 2009/2010 (PaedDr. Josef Brabec)
Početní stav žáků na naší škole – informace o změnách v pedagogickém sboru.
Informace o pokračování projektu „Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec“.
Zápis do 1. tříd – aktivity školy týkající se zápisu, spádové obvody, předpokládaný
stav tříd.
6. Připomínky
1.
2.
3.
4.
5.

ad.1/
Školské radě byla představena paní Čekalová Marie – která nastoupila na místo p.
Novotné. P. Čekalová vyšla z posledních řádných voleb jako další možný kandidát
v pořadí pro zasedání v školské radě. Školská rada bude v letošním roce končit své tříleté
funkční období. Nové volby do školské rady by se měly konat v závěru tohoto školního
roku tak, aby byla nová školská rada schopna zasedat již v počátku dalšího školního roku.
ad.2/3/
PaedDr. Josef Brabec seznámil školskou radu se zněním výroční zprávy za školní rok
2010/2011. Informoval školskou radu také o počtu žáků ve třídách. Seznámil ji se
změnami v pedagogickém sboru. Školská rada výroční zprávu přijala a schválila.
ad.4/
Naše ZŠ byla nucena požádat městský úřad o půjčku z důvodu úspěšného
dokončení projektu. (Skluz kontrol monitorovacích zpráv projektu a následně jejich
proplácení nabral téměř délku 1 roku.) V současné době jsou zapůjčené peníze již na účtu
projektu a můžeme tedy obstarat chybějící materiál pro práci na projektu a doplatit
vyučujícím práci téměř za celý školní rok zpětně. Peníze budeme městu vracet zpět ihned
po proplacení od krajského úřadu.
ad.5/
PaedDr. Josef Brabec podal školské radě informace o předpokládaném stavu žáků 1.
tříd v příštím školním roce. (Škola zaslala všem budoucím žákům ze spádového obvodu
školy pozvánku k zápisu, do mateřských škol jsme umístili plakáty s pozvánkou k zápisu,
pro zájemce z řad rodičů jsme uspořádali prohlídky budovy naší školy.) Co se týká
spádových obvodů města, zjistili jsme, že v obecně platné vyhlášce města Jindřichův
Hradec č. 6/2008 vydané dne 1. 1. 2009 není v našem spádovém obvodě uvedena obec
Horní Pěna, která do našeho obvodu dříve spadala. Děti z Horní Pěné jsou našimi žáky a
rodiče i nadále jeví zájem o naší školu. Budeme tento fakt připomínkovat nadřízeným
orgánům.
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ad. 6/
Informace o lyžařském zájezdu.
Závěr:
Školská rada bere na vědomí a schvaluje výroční zprávu o činnosti školy ve
školním roce 2009/2010.
Školská rada ukládá svým členům p. Babické, p. Čekalové, Mgr. Heleně Dalíkové
a Mgr. Lence Hrubé podílet se na přípravě a průběhu voleb do nové školské rady.

Dne 18. 1. 2011
Podpis předsedy školské rady:

Zapsala:
………………….

……….………………

Mgr. Lenka Hrubá

Mgr. Jarmila Kulhavá
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