Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Chotoviny konané dne 4. 11. 2014 od 18.00 hodin

Zasedání Školské rady se uskutečnilo za přítomnosti:
Mgr. Irena Bětíková
Mgr. Zdeněk Turek
Václav Pražák
Hana Heřmánková
Mgr. Jiří Honza
Mgr. Martina Sochůrková
Omluveny:
Jana Lažanová
Hana Mikolášová
Eva Volfová

Jako host přítomen:
Mgr. Petr Havlík, ředitel školy
Program:
1. Výroční zpráva o činnosti školy
2. Koncepce školy na období 2015–2019
3. Návrh rozpočtu na rok 2015 a přehled čerpání za rok 2013 a
čerpání I–IX 2014
4. Různé

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
6
nesouhlasí
0
zdržel se hlasování 0
2. Koncepce školy na období 2015–2019
Školská rada se podle Školského zákona §168 odst. 1) písmeno e) podílí na zpracování koncepčních
záměrů rozvoje školy.
Členové Školské rady byli předem seznámeni s Koncepcí školy na období 2015–2019
elektronickou poštou.
K jejímu znění nemá nikdo z přítomných připomínky.
3. Návrh rozpočtu na rok 2015 a přehled čerpání za rok 2013 a čerpání I–IX 2014.
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.

Členové Školské rady byli předem seznámeni s Návrhem rozpočtu na rok 2015 a přehledem čerpání
za rok 2013 a čerpáním I–IX 2014 elektronickou poštou.
Rozpočet školy byl prodiskutován s přítomným ředitelem školy. Nikdo z přítomných nemá k rozpočtu
připomínky.
Přehled čerpání za rok 2013 a čerpáním I–IX 2014 byl prodiskutován a nikdo z přítomných nemá
připomínky.

4. Diskuse
a) V diskusi byli členové Školské rady seznámeni se způsobem zabezpečení školy. Školní budova je
v době vyučování uzamčena. Ve vestibulu je umístěn zvonek.
b) Ředitel školy seznámil přítomné s výhledem na počet tříd v příštím školním roce.
c) Přítomní byli seznámeni se záměrem zřizovatele na rekonstrukci učebny a chodby v přízemí budovy
I. stupně.
d) Přítomnými byl vznesen dotaz na kvalitu signálu mobilních operátorů v obci. Zřizovatel přislíbil
prověřit možnosti zlepšení současného stavu.
V Chotovinách dne 4. 11. 2014

Za Školskou radu: Mgr. Irena Bětíková

