ŠR 3/2017
Zápis z jednání školské rady
ze dne 22. 11. 2017
Přítomni: Zuzana Benešová, Irena Chaloupková, Magdalena Kožuská, Michaela
Matějíčková, Jana Trčková, Markéta Vlachová,
Hosté: Petr Juráček
Program:
1. projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2018
2. různé
J. Trčková zahájila jednání školské rady a seznámila přítomné s programem jednání.
Usnesení č. 1: Školská rada odsouhlasila program jednání.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – zdržel se 0
Ad. 1) Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2018
Pan ředitel poskytl členům školské rady v časovém předstihu před tímto jednáváním
dokumenty:
 Návrh rozpočtu na rok 2018
 Žádost o přidělení financí na provoz školy na rok 2018 adresovaná členům
zastupitelstva obce s vyjmenovanými prioritami oprav, údržby a investic na rok
2018
Pan ředitel seznámil členy školské rady podrobně s jednotlivými položkami návrhu
rozpočtu na rok 2018 a s hlavními prioritami oprav, údržby a investic na rok 2018:
- oprava střechy jídelny - zatéká
- výmalba jídelny a části prostor nové budovy
- vybavení jídelny - stoly, židle, nerezový stůl na polévku a nápoje
- vybudování přístřešku na kola - minimalistická verze
- úprava záchodů a umyvadel ve staré budově - odstranění zápachu a popraskaného
obkladu
- opravy elektronické technologie budovy (přechod z analogového systému na
digitální, úprava telefonů, zabezpečení vstupu do budovy - nový telefon u vstupu,
výměna nefunkčního záložního zdroje, příprava na zavedení nařízení o ochraně fyz.
osob - osobní údaje)
- pravidelné nátěry a údržba - terasy, dřevěné trámy, okna, servis výtahu a výměna
opotřebovaných částí
- prověření možnosti vyvrtání studny a napojení na splachování a zalévání zahrady
školy
- možný spolupodíl na investičních projektech školy - úprava školní zahrady
Školská rada tímto projednala návrh rozpočtu školy na rok 2018.
Usnesení č. 2: Školská rada odsouhlasila návrh rozpočtu školy na rok 2018.
Hlasování: 6 pro – 0 proti – zdržel se 0

Ad. 2) Různé
J. Trčková vyjádřila mínění některých rodičů na obsah hodin tělesné výchovy.
Především jde o nácvik a upevnění pohybových dovedností uvedených v ŠVP.
Obavy rodičů z nedostatečného procvičování plynou ze zkušenosti s vyššími nároky
na ovládání pohybových dovedností po přechodu žáků na jinou školu na 2. stupni
ZŠ. Diskutována pak byla také vybavenost místní sokolovny cvičebním nářadím a
náčiním a možnost doplnění (lano na šplh).
Pan ředitel vyslechl připomínky a poděkoval za diskuzi k tomuto tématu.
Předsedkyně po té ukončila schůzi školské rady.
Zapsala: 28. 11. 2017 Irena Chaloupková

