Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy
Chotoviny konané dne 8. 11. 2018 od 17.00 hodin
Přítomni:
Školská rada:
Mgr. Havlíková Dagmar
Mgr. Honza Jiří
Mgr. Němečková Jana
Moos Marek
Pražák Václav
Mgr. Turek Zdeněk
Mgr. Merxbauerová Regina
Šerpánová Gabriela
MgA. Volfová Eva
Hosté:
Mgr. Havlík Petr, ředitel školy
Omluveni :
Program: 1. Schválení zápisu ŠR z 13. 9. 2018
2. Zveřejnění emailových adres zástupců rodičů
3. Výroční zpráva o činnosti školy
4. Návrh rozpočtu školy pro rok 2019
5. Dotazník pro rodiče
6. Diskuse
7. Termín příštího zasedání ŠR
1. Schválení zápisu ŠR z 13. 9. 2018
Všichni přítomní schválili zápis ze zasedání ŠR z 13.9. 2018. Nikdo neměl
připomínky.
.
2. Zveřejnění emailových adres zástupců rodičů
Na webu školy v sekci Školská rada budou uvedeny kontakty na zástupce rodičů.
3. 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 neměl nikdo z
přítomných připomínky.
Průběh hlasování: Se zněním výroční zprávy souhlasí 9
nesouhlasí 0
zdržel se hlasování 0
4. Návrh rozpočtu na rok 2019
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 2019. Rozpočet školy byl prodiskutován s přítomným ředitelem školy.
Nikdo z přítomných neměl k rozpočtu připomínky.
MgA. Volfová vznesla dotaz na nehospodárné využívání finančních prostředků rodičů
na pracovní materiál. Některé pracovní sešity zakoupené rodiči nebyly použity vyplněny. MgA. Volfová navrhla, zda – li by nebylo vhodné omezit množství
pracovních sešitů. Ředitel školy vysvětlil, že toto je v kompetenci vyučujících, na
daný problém ale učitele upozorní.
Dále se řešila otázka financování akcí rodiči. Jaké mají žáci možnosti, pokud nemohou
rodiče částku za akci uhradit. Ředitel školy vysvětlil, že některé hrazené akce jsou
nadstandartní a množství placených akcí bylo zredukováno – 1x placená akce za
pololetí. Pokud částka není uhrazena, žák se vzdělává v jiné třídě. Na podnět
předsedkyně ŠR a starosty připraví ředitel školy na přístí zasedání přehled, jakou
celkovou částku hradí rodiče za školní rok ( učebnice, akce apod.).
5. Dotazník pro rodiče
Pracovní skupina ve složení Mgr. Turek, MgA. Volfová a Mgr. Merxbauerová
seznámila členy školské rady emailovou cestou s otázkami do dotazníku. Členové ŠR
se mohli na zasedání k otázkám a formě dotazníku vyjádřit.
Průběh hlasování:
S obsahem dotazníku souhlasí 9
nesouhlasí 0
zdržel se hlasování 0
S formou dotazníku (zaškrtávání jen možností ano/ne) souhlasí 4
nesouhlasí 5
Dotazník bude anonymní. Ředitel školy Mgr. Havlík bude o možnosti a způsobu
vyplnění informovat rodiče prostřednictvím Bakalářů, bude vyžadovat potvrzení
přečtení. Rodiče budou rovněž informováni třídními učiteli na třídních schůzkách –
15. 11. a 20. 11. Dotazník bude přístupný od 15. – 25. 11. 2018.
6. Diskuse
Mgr. Merxbauerová vznesla dotaz, jak bude řešena situace ohledně plaveckého
výcviku, pokud se nestihne rekonstrukce bazénu v Táboře. Ředitel školy počítá s tím,
že plaveckého výcviku se budou účastnit tři ročníky ( 3., 4., 5.). Žáci o plavecký
výcvik nepřijdou.
Dále Mgr. Havlík objasnil, proč je větší množství akcí a soutěží v jarním období a
před koncem školního roku. Termíny soutěží nejsou dány školou, ale krajem.
7. Termín příštího zasedání ŠR
Termín příštího zasedání je stanoven na 4. 12. 2018 od 17.00 hod..
V Chotovinách dne: 8. 11. 2018
Ověřovatelé zápisu: Mgr. J. Němečková, V. Pražák

Zapsala: Regina Merxbauerová

