ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŢ ČINNOST VYKONÁVÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLINSKO, LEŢÁKŮ 1449, OKRES CHRUDIM
SE SÍDLEM LEŢÁKŮ 1449, 539 01 HLINSKO
1. zasedání školské rady ve školním roce 2018/2019
Datum:

01. 11.2018

Přítomni:

Monika Zahálková; Mgr. Jana Kavalírová
Květoslava Klinecká, Ludmila Hudcová
Bc. Věra Sokolová; Bc. Martin Vtípil, DiS.

Nepřítomen:
Hosté:

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA

PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Volba předsedy školské rady pro volební období 01. 10. 2018 – 30. 09. 2021
V návaznosti na výsledky řádných voleb do školské rady pro volební období
01. 10. 2018 – 30. 09. 2021 proběhla volba předsedy školské rady.
Na základě výsledku hlasování byla předsedou školské rady zvolena paní Květoslava
Klinecká.

2) Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2017/2018.
3) Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019
Školská rada projednala návrh rozpočtu na kalendářní rok 2019 (provozní příspěvek
zřizovatele, návrh investic pro rok 2019).
Do návrhu investičních oprav pro rok 2019 byl zanesen požadavek na finanční
prostředky potřebné pro realizaci rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu učeben
a výměnu podlahové krytiny v kmenových třídách.
Návrh rozpočtu vychází z reálných nákladů spojených s činností školy,
z požadavků zákonných zástupců žáků průběžně zjišťovaných během školního roku
a z protokolů navazujících na kontroly provedené příslušnými kontrolními orgány.

4) Počet ţáků školy ve školním roce 2018/2019
Ředitel školy seznámil školskou radu s počtem žáků školy ve školním roce 2018/2019
a s případnými variantami týkajícími se personálního zajištění činnosti školy.

5) Obnova vybavení školy v kalendářním roce 2018
Ředitel školy informoval školskou radu o:
- připravované výměně školních tabulí ve 4 kmenových třídách 1. stupně,
- připravované výměně datových projektorů (pořízení dataprojektorů s ultrakrátkou
projekční vzdáleností),
- připravované obměně školního nábytku ve 2 kmenových třídách dislokovaného
pracoviště školy,
- probíhající realizaci projektu „Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie
a zřízení výtahu ZŠ Ležáků“.
Současně informoval o plánované obnově podlahové krytiny ve 3 kmenových třídách 1. stupně.

6) Zhodnocení školní akcí věnovaných 100. výročí vzniku Československé republiky
Bc. Martin Vtípil, DiS., pozitivně zhodnotil akce školy věnované 100. výročí založení
Československé republiky a 25. výročí vzniku divadelního kroužku školy:
- vystoupení žáků s hudební pohádkou „Ať žijí duchové“ (divadelní představení,
kterou odehráli 18. září v MFC pod záštitou starosty města Miroslava Krčila
s finančním výtěžkem 16 018 ve prospěch Centra Paraple);
- výsadba lípy před budovou školy (24. 10. 2018).

Usnesení:

-

Přílohy:

-

V Hlinsku dne 01. 11. 2018

Zapsala: Květoslava Klinecká

……………………………………………..

Ověřil: Bc. Martin Vtípil, DiS.

……………………………………………..

Mgr. Jana Kavalírová

……………………………………………..

Bc. Věra Sokolová

……………………………………………..

Monika Zahálková

……………………………………………..

Ludmila Hudcová

……………………………………………..

