Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy
Chotoviny konané dne 6. 11. 2017 od 18.00 hodin
Přítomni:
Školská rada:
Jana Špačková Chalupská
Libor Hrstka
Mgr. Irena Bětíková
Mgr. Jiří Honza
Mgr. Dagmar Havlíková
Host:
Mgr. Petr Havlík, ředitel školy
Omluveni:
Marek Moos
Václav Pražák
Petra Nováková Korsová
Monika Straková
Program:
1. Výroční zpráva o činnosti školy
2. Návrh rozpočtu 2018
3. Střednědobý výhled rozpočtu 2019, 2020
4. Inspekční zpráva
5. Podněty rodičů
6. Plán podpůrného programu pro zlepšení oboustranné komunikace škola – rodiče – žáci
7. Školní psycholog – stav žádosti
8. Diskuse

1. Výroční zpráva o činnosti školy
Školská rada podle Školského zákona §168 odst. 1) písmeno b) schvaluje výroční zprávu o činnosti
školy.
Členové Školské rady byli předem seznámeni s Výroční zprávou o činnosti školy elektronickou poštou.
K jejímu znění nemá nikdo z přítomných připomínky.
Průběh hlasováni:
Se zněním výroční zprávy souhlasí
5
nesouhlasí
0
zdržel se hlasování 0
2. Návrh rozpočtu na rok 2016
Školská rada podle Školského zákona §168 odst. 1) písmeno f) projednává návrh rozpočtu školy na
další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
1

Členové Školské rady byli předem seznámeni s Návrhem rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet školy byl prodiskutován s přítomným ředitelem školy. Nikdo z přítomných nemá k rozpočtu
připomínky.
3. Střednědobý výhled rozpočtu 2019, 2020
Členové Školské rady byli seznámeni se střednědobým výhledem rozpočtu na rok 2019 a 2020.
4. Inspekční zpráva
Členové Školské rady byli seznámeni s inspekční zprávou předem elektronickou poštou.
5. Podněty rodičů
a) Ředitel školy seznámil přítomné se současným stavem provozu elektronické žákovské knížky a
webové aplikace Bakalář.
b) Školská rada byla seznámena s pravidly financování pracovních sešitů. Přesné znění bude
zveřejněno na stránkách školy.
6. Plán podpůrného programu pro zlepšení oboustranné komunikace škola – rodiče – žáci
Ředitel školy seznámil přítomné se svým návrhem. Paní Špačková navrhuje na plánu ještě dále
pracovat.
7. Školní psycholog – stav žádosti
Rada obce nevyhověla žádosti o financování školního psychologa.
8. Diskuse
Školská rada diskutovala o vhodnosti užívání mobilních telefonů žáky v době vyučování.

V Chotovinách dne 6. 11. 2017

Zapsala Mgr. Irena Bětíková
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