
ZÁPIS Z 22. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 9. 10. 2013 

Zákonní zástupci nezletilých žáků: 

Petr  Neumann 

MUDr. Radek Cabrnoch  

Petra Babická - omluvena 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Kateřina Koděrová 

Ing. Květoslava Novotná 

Mgr. Oldřich Keltner  - omluven 

Zástupci zřizovatele: 

Ing. Petr Villner - nepřítomen 

Kateřina Záhorová - omluvena 

Mgr. Jiří Tuček - omluven 

Hosté: 

Mgr. Irena Kaurová , ředitelka školy 

Program:  

Projednání  a schválení  nové Výroční zprávy školy za školní rok 2012/2013: 

Členy školské rady podrobně o zprávě  informovala  p. ředitelka a zdůraznila: 

- trend navyšování počtu dětí ve třídách pokračuje 

- zlepšení hodnocení chování žáků 

- proběhlo testování žáků celoplošné republikové i vlastní pro potřeby školy, nově se budou 

konat srovnávací testy pro žáky při přechodu z 5. do 6. třídy (stejné zadání na konci 5. a na 

počátku 6. třídy) 

- dobrovolnost škol. akcí typu LVZ a školy v přírodě 

- práci kolegia ředitelky - čítá 11 členů a schází se 1x měsíčně, jeho  členové vypracují každý 

rok zprávu, která je podkladem pro plánování akcí v dalším škol. roce 

- vzdělávání učitelů  

- aktivity školy sport. i nesportovní 

- výsledky kontrol KHS (doplnění žaluzií v uč. PC v internátu ), KHS v jídelně ( vše v pořádku) 

a kontrola finančního úřadu též bez nedostatků, kontroly zřizovatele každých čtvrt roku  



- žádná stížnost na práci školy či zaměstnance  

- opravy ve škole  - chodby, parkety, osvětlení a nové hřiště 

- zpráva hospodářky školy – financování ( deficit z důvodu nemožnosti úspory energií během 

zimy – nutnost nových oken a zateplení, které se uskuteční v tomto škol. roce) 

- projekty, zejména: EU – peníze školám, který 28. února 2014 končí a provází ho byrokratické 

potíže, Přírodě blíž – arboretum (MŽP), který má na starosti p. uč. Stočesová  a  také již 

finišuje, prevence proti kriminalitě, EVVO – Přijdu, vidím, zamyslíme, pokusím se …aj. 

- nově spolupráce s VŠ – Přírodověděcká fakulta UK a VŠCHT 

- využívání peněz vybraných o.s.  

Všichni přítomní schválili výroční zprávu jednomyslně. 

Diskuse:  

- možnost rozšířit využití finančních prostředků vybraných o.s. pro potřeby školy na pomoc 

žákům, jejichž rodina se ocitla v nouzi a nemůže obstarat zákl. potřeby pro dítě ( strava – 

obědy, svačiny, popř. pomůcky ), vše po důkladném zvážení, aby nedošlo ke zneužívání. O 

prosazení se hodlá zasadit na zasedání o.s. p. MUDr. Cabrnoch. 

 

                                                                                                        Zapsala: Květoslava Novotná 

 

 


