Zápis ze školní rady konané dne 24. 2. 2016
Přítomni: Mgr. Dagmar Zapletalová, Mgr. Hana Finsterlová, Mgr. Pavel Majoršin,
p. Pavel Švestka, p. Alexandr Bureš, p. Radek Bureš
1. Seznámení školské rady se Zprávou o hospodaření školy za rok 2015, rozpočet, hospodářská
činnost skončila ziskem 4 230,06- Kč. Provozní náklady činily 3 577 178,77-Kč. Hospodářský
výsledek za rok 2015 činil 170 311,09,-Kč. Rozpočet byl zřizovatelem naplněn, hospodaření bylo
vyrovnané. Výdaje za energie tvoří zhruba 1/3 rozpočtu, 1 090 481,73,- Kč. Provedeny nutné
opravy: oprava plotu, oprava nájezdu na dvůr – zaasfaltování, revize střechy nad starou budovou,
nátěr oplechování střechy staré budovy, oprava oplechování komínů a ventilace na staré budově,
výměna 2 ks el. bojlerů na teplou vodu.
2. Škola získala finance z projektů: Digitálně a interaktivně (62 821,-Kč) a Podpora jazykového a
technického vzdělávání (381 693,-Kč).
3. Plánovaný rozpočet na rok 2016: 3 350 000,-Kč, tzn. Stejný jako v minulém roce. Výdaje na rok
2016 – plánované opravy: oprava krovů nad starou budovou po předchozí revizi, výměna
zbývajících 2 el. bojlerů na teplou vodu, vymalování tříd (Z, ČJ, VV), 3 oddělení ŠD a chodby,
školní kuchyně a jídelny, oprava stropu půdní vestavby a osvětlení (revizní závada), oprava vlhké
zdi v předzahrádce staré budovy a oprava podhledů na staré budově, oprava okapů na staré budově.
4. Život ve škole, akce, soutěže, olympiády, úspěchy žáků (S. Gottwaldová 6.místo olympiáda v Nj
krajské kolo, postup žáka T. Ferguson do krajského kola matematické olympiády a R. Novák do
krajského kola zeměpisné olympiády).
5. Hodnocení prospěchu a chování za první pololetí 2015/2016. 80 žáků samé jedničky, celkem 183
žáků prospělo s vyznamenáním, u 1 žáka proběhlo komisionální přezkoušení z Výchovy
k občanství, 5 žáků mělo snížený stupeň z chování. Pro 3 žáky byl vytvořen IVÝP (Individuální
výchovný plán). Přibývá integrovaných žáků (28) a žáků se SVP.
6. SCIO testy 9. tř. – Obecně studijní předpoklady nadprůměrný výsledek.
7. Ozdravný pobyt na horách „Lyžáček“ , 1.st.-přihlášení žáci, H.Finsterlová, 28.1.- 31.1.2016.
8. Přijímací řízení na SŠ, počty žáků 5., 7. a 9.tř.
9. Zápis do první třídy proběhl dne 22. 1. 2016, k zápisu se dostavilo 42 dětí, zapsáno 32 žáků, podáno
6 žádostí o odklad a 2 převedeni na jinou školu. 2 děti zapsány po odkladu.
10. Oslavy 25 let založení Hnutí na vlastních nohou - Stonožka. Slavnostní vernisáž a školní akademie
Retrostonožka 25. let. 15. 12. 2015
11. Protidrogová prevence – besedy pro žáky a beseda pro rodiče 16. 2. 2016, malá účast rodičů.
12. Příprava voleb do Školské rady.
13. Připomínky a postřehy od rodičů ke zlepšení vazby mezi žáky – rodiči – školou.
Pan Alexandr Bureš, Radek Bureš a Pavel Švestka: podnět k projednání ped. radou: zákaz
užívání mobilů žáky během přestávek
Příloha: 1/ prezenční listina ze zasedání školské rady
Vypracoval: dne 24. 2. 2016 Pavel Majoršin
Předseda školské rady: Pavel Švestka

