ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLINSKO, LEŽÁKŮ 1449, OKRES CHRUDIM
SE SÍDLEM LEŽÁKŮ 1449, 539 01 HLINSKO
2. zasedání školské rady ve školním roce 2014/2015
Datum:

18.05.2015

Přítomni:

Dita Kostelecká; Monika Zahálková
Květoslava Klinecká
Bc. Věra Sokolová; Bc. Martin Vtípil, DiS.

Nepřítomen: Hudcová Ludmila
Hosté:

Ing. et Bc. Tomáš Louda

Program jednání:

1) Revitalizace budovy školy
Školská rada byla seznámena s průběhem probíhající revitalizace budovy školy.
Školská rada řešila otázku zajištění řádné výuky a bezpečnosti žáků v průběhu
stavebních prací.
Závěrem:
Rodiče jsou průběžně informováni o probíhajících pracích a o případných omezeních
v činnosti školy. Žáci jsou prostřednictvím třídních učitelů seznamováni s organizačními
změnami a se zásadami nezbytnými pro zajištění jejich bezpečnosti při pohybu po
budově školy a v jejím okolí.
Členové školské rady společně s ředitelem prošli budovu školy – v 04/2015 byla
dokončena plánovaná výměna stropního osvětlení ve všech kmenových třídách,
současně byla dokončena obměna školského nábytku kmenových tříd.

2) Přezkoumání podnětu Ing. Petra Novotného
Na základě žádosti pedagogické rady ze dne 12.05.2015 požádala školská rada
ředitele školy o jeho vyjádření k dané situaci.
Ředitelem školy byly předloženy následující dokumenty:
- Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku státní
politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému ze dne 06.05.2015
Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim nemá ke dni vystavení tohoto
potvrzení nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému. Organizace vždy prováděla
odvody na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve
správné výši a ve stanovených lhůtách.

-

Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného provedené za období 03/2012 –
11/2014 (kontrola ze dne 13.11.2014)
Ze zprávy je zřejmé, že k žádnému uvedenému pochybení nedošlo.

-

Vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze dne 05.05.2015. (období
11/2014 – 05/2015)
U organizace nejsou evidovány žádné pohledávky.

-

Vyjádření ředitele školy k podnětu Ing. Petra Novotného adresované zastupitelům
města ze dne 06.05.2015

Usnesení:

Nebylo zjištěno žádné z uvedených pochybení.

Přílohy:

-

V Hlinsku dne 18.05.2015

Zapsala: Monika Zahálková

……………………………………………..

Ověřila: Bc. Martin Vtípil, DiS.

……………………………………………..

Dita Kostelecká

……………………………………………..

Bc. Věra Sokolová

……………………………………………..

Květoslava Klinecká

……………………………………………..

