Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Chotoviny konané dne 2.11.2016 od
18.00 hodin
Přítomni:
Školská rada:
Jana Špačková Chalupská
Petra Nováková Korsová
Marek Moos
Mgr. Irena Bětíková
Mgr. Jiří Honza
Mgr. Dagmar Havlíková
Host:
Mgr. Petr Havlík, ředitel školy
Omluveni:
Monika Straková
Václav Pražák
Libor Hrstka
Program:
1. Výroční zpráva o činnosti školy
2. Rozbor hospodaření
3. Návrh rozpočtu školy pro rok 2017
3. 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. Rozbor hospodaření
Ředitel školy seznámil přítomné se stavem hospodaření školy ke dni 30.9.2016. Nikdo z přítomných
nemá k hospodaření školy připomínky.

3. Návrh rozpočtu na rok 2017
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.
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Členové Školské rady byli předem seznámeni s Návrhem rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet školy byl prodiskutován s přítomným ředitelem školy. Nikdo z přítomných nemá k rozpočtu
připomínky.

4) Diskuze
a) Paní Špačková navrhla pokračovat v diskusi ze setkání dne 31.8.2016 ohledně nabídky školního
bufetu a o možnosti vydávání svačin ve škole.
b) V diskusi o možnosti přípravy a vydávání svačin ve škole se většina členů školské rady vyjádřila pro
to, aby si žáci nosili svačiny z domova.
c) Ředitel školy seznámil přítomné se záměrem zavedení elektronické žákovské knížky od školního
roku 2017-18. Nyní probíhá shromažďování informací.

V Chotovinách dne 2.11.2016
Zapsala: Mgr. Irena Bětíková, předsedkyně školské rady …………………………………..
Mgr. Jiří Honza, místopředseda školské rady ……………………………………..
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