
Školská rada – zápis ze schůze členů, konané dne 12.4. 2012 

     zápis ze 17. jednání 

 
Zástupci nezletilých žáků:   Zástupci zřizovatele:                Zástupci pedag. pracovníků: 

Petra Babická   Kateřina Záhorová  Mgr. Kateřina Koděrová 

Mudr. Radek Cabrnoch                Ing. Petr Villner – nedostavil se      Mgr. Oldřich Keltner 

Petr Neumann     Mgr. Jiří Tuček                 Ing. Květoslava Novotná 

 

Schůzky se dále účastnily: MUDr. Alice Žertová -  dřívější předseda ŠR 

     Mgr. Irena Kaurová – ředitelka školy 

Program schůze: 

 

1. Přivítání přítomných členů p.ředitelkou, která předala slovo p.Žertové. 

 

2. P.Žertová  zahájila volbu předsedy z řad zástupců žáků a místopředsedy z řad zástupců zřizovatele 

s tímto výsledkem hlasování: všemi hlasy byly přijaty návrhy a předsedou ŠR se stal p.Petr Neumann a  

místopředsedkyní p. Kateřina Záhorová.  

 

3. P.Žertová  předala nastupujícímu předsedovi veškeré materiály a informace o fungování ŠR. 

 

4. Následně byla stanovena příští schůzka na 13.6. 2012 v 16:30 h. 

 

5. Posléze informovala p.ředitelka o materiálech, které jsou k dispozici pro prostudování přímo na místě i 

kdykoliv jindy dle potřeb členů ŠR. Jednalo se o: informativní letáky, školní noviny, přehled o 

aktivitách školy, výroční zprávu a vlastní hodnocení školy. 

 

6. Další informace p. ředitelky se týkaly ekonomické pomoci Občanského sdružení škole. Letos bylo 

vybráno od rodičů 62 120 Kč a spolu s loňskem má škola nyní k dispozici 82 304 Kč. Čerpá se na: 

didaktické výukové materiály, školní pozemek, dílny, letní tábor, odměny žáků a 5 % tam, kde se škole 

nedostává finančních  prostředků 

 

7. P. ředitelka seznámila členy ŠR s hlavními úkoly školy pro letošní školní rok:  ŠVP v 5. třídě, EU  

peníze školám a to se ziskem 2 600 000 Kč (  investováno do interaktivních tabulí, notebooků, Dumů, 

individualizace, vzdělávacích materiálů ) , z nichž škola obdržela v současnosti 60 % a v listopadu 2012 

obdrží zbylý milion, výuka cizích jazyků, Čtení a psaní s porozuměním ( zde škola také čerpá peníze ), 

specializované třídy s poruchami učení a vadami řeči, zdravý životní styl, ekologické chování, 

spolupráce s MŠ Jeronýmova ( uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci ), spolupráce žáků I. a II. 

stupně, vzájemné náslechy učitelů, pracovní dílny s výstupem výroby interaktivních materiálů, osobní 

profesní rozvoj učitelů. 

 

8. Další informace p. ředitelky se týkaly oprav ve škole letos popř. v tomto kalendářním roce : proběhla 

oprava střechy haly BIOS, chystá se obnova sociálních zařízení na v budově U2-2, odvodnění asfaltové 

plochy, výmalba školní jídelny. Plánuje se výhledově v r. 2014 - 2015  celková revitalizace: zateplení 

budovy a výměna oken ( probíhá velmi vstřícné jednání s místostarostou  p. Pospíšilem ). 

 

9. Nakonec p. ředitelka upozornila na to, že v den konání tř.schůzek dne19.4. bude rodičovská veřejnost 

seznámena s chystanými změnami režimu družiny, která musí řešit plnění svých plánů. Tzn. rodiče 

budou mít stanovenou dobu vyzvedávání dětí v určitých časech tak, aby vychovatelky mohly s dětmi 

efektivně pracovat v rámci svých plánů. 

 

10. Dále byl p. ředitelkou ve spolupráci s p. Neumannem zodpovězen dotaz p. Cabrnocha na pravomoce 

členů ŠR. Pan doktor byl též informován o tom, jak zřizovatel nadstandardně finančně pomáhá škole  

( 150 000 Kč ročně na pomůcky). Po té schůzi ukončil předseda ŠR p. Neumann. 

   

 

 

                                                                                            Zapsala Ing. Květoslava Novotná 

  

           


