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Zápis ze schůze školské rady 2/ 2016 

 

 
 

Termín:      18.10. 2016   

 

Přítomni: Kateřina Hedlová Mgr  - předsedkyně školské rady 

                  Lada Mazálková  Mgr. - členka školské rady 

                  Petr Semrád         Mgr. – člen školské rady, místostarosta 

                  Radmila Pechová    Mgr. -  členka školské rady, členka Rady MČ Slatina 

                  Kateřina Opluštilová     - členka školské rady, zástupkyně rodičů 

                  Kateřina Dobčáková     - členka školské rady, zástupkyně rodičů 

 

Hosté:          Světlana Brankovská Mgr. - ředitelka školy 

 

 

Program:    1)   Projednání a schválení zprávy o činnosti školy za rok 2015/2016   

2) Projednání a schválení řádu školy a klasifikačního řádu 

3) Projednání a schválení změn ve školním vzdělávacím programu s platností 

od 1.9. 2016 č.j. ZSPREM/940/2016 v souvislost i nastupující inkluzí   

4) Různé 

 

Ad) 1            ŘŠ předložila zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016 s přiloženým 

komentářem a přehledem konaných akcí 

 

Ad 2)             ŘŠ předložila klasifikační řád a školní řád beze změn od loňského školního roku 

Ad 3)             ŘŠ předložila přepracovaný ŠVP s platností od 1.9. 2016 

 

Ad4)   Různé 

-dataprojektory - byly nakoupeny do dalších tříd 

-3 notebooky pro přípravu učitelů a práci na interaktivních tabulích 

- interaktivní tabule na staré budově (celkem už máme 6 kusů) 

Během letních prázdnin byly vyměněny další obklady stěn na chodbách, 

Bylo vyměněno lino ve zbytku budov školy 

Byly zkontrolovány a doplněny všechny počítače ve škole(celkem jich je již 85 kusů) 

Žádost o navýšení kapacity školy – informace pro školskou radu 

Zápis do 1. ročníků  20.4. 2017 

 

 

Rozpočet 2016 čerpáme rovnoměrně dle pokynů zřizovatele a KÚ 

Pololetní uzávěrka k 30.6. 2016 byla odevzdána včas a bez závad 

V dubnu 2016 proběhl audit účetnictví za rok 2015, byl naprosto bez závad 

 



Škola ukončila dva projekty EU – OP VK(šablony)  

Do vyhlášených projektů EU – OP VVV(šablony) se zapojíme během prosince 2016 se 

zahájením asi od 1.1. 2017. 

 

Výhledově, vzhledem k tomu, že máme MŠ, bude potřeba vyhledat operační program EU na 

MŽP pro rekonstrukci školní zahrady.  Odhadované náklady okolo 1 mil. Kč ve spolupráci 

s Odborem implementace evropských fondů MMB. 

 

 Bude potřeba zrušit přístup veřejnosti na školní zahradu, využívá ji MŠ i ŠD. Zůstává 

nepořádek a exkrementy po psech – nedodržují zákaz vstupu se zvířaty. 

 

Dále cca za ½ roku bude v souladu s MAP vyhlášena výzva EU jako IROP na přebudování 

odborných učeben (počítačová, učebna jazyků, chemická). Pokusíme se zapojit. 

 

 

 

Usnesení: 

 

 

- školská rada projednala a schválila zprávu o činnosti školy za rok 2015/2016   

- školská rada projednala a schválila řád školy a klasifikační řád 

- školská rada projednala a schválila změny ve školním vzdělávacím programu platném 

od 1.9. 2016, č.j. ZSPREM/940/2016  

 

 

 

Mgr. Kateřina Hedlová    ………………………………… Předsedkyně školské rady 

 

Mgr. Lada Mazálková …………......................................... Členka ŠR 

 

Mgr. Petr Semrád  …………………………………………Člen ŠR 

 

Mgr. Radka Pechová……………………………………… Členka ŠR 

          

         Kateřina Opluštilová………………………………….Členka ŠR 

 

         Kateřina Dobčáková………………………………….Členka ŠR 

 

 

 

Mgr. Světlana Brankovská 

          ředitelka školy  


