Zápis
z 1. zasedání školské rady Základní školy Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod
Jednání školské rady proběhlo dne 29. 9. 2021 od 15:00 hodin. Přítomno bylo všech 6 členů
ŠR. Rada je usnášení schopná.
Host: p. ředitelka Königsmarková
Členy školské rady jsou:
Za zřizovatele:

Soňa Francová
Helena Golubeva

francova@chotebor.cz
golubeva@chotebor.cz

Za pedagogické pracovníky školy:

Iva Ledvinková
ledvinkova.iva@zsbuttulova.cz
Milada Kušková kuskova.milada@zsbuttulova.cz

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Markéta Laštůvková
Kristýna Ždímalová

Program:

k.kab@post.cz
22Majda@seznam.cz

1. Seznámení nové ŠR s kompetencemi a schválení Jednacího řádu
2. Zvolení předsedy ŠR a zapisovatele
3. Představení návrhu rozpočtu na rok 2022.
4. Schválení Výroční zprávy
5. Diskuse

Školská rada v tomto složení se sešla ke svému prvnímu zasedání.
- přítomní byli seznámeni s kompetencemi dle zákona 561/2004 Sb. - § 167 a 168 a dále
s jednacím řádem Školské rady
- přítomnými byla zvolena Soňa Francová do funkce předsedkyně Školské rady
- přítomní schválili zapisovatele – Helena Golubeva
Paní ředitelka seznámila přítomné s navrhovaným rozpočtem školy na rok 2022:
Předpokládané příjmy
Předpokládané výdaje
Celkem požadavek-prostředky od zřizovatele

271 tis. Kč
3010 tis. Kč
2739 tis. Kč

Opravy a investice v r. 2022 – oprava omítek - malá tělocvična, starý vchod a kabinet,
rekonstrukce dlažby ve staré budově, úprava dvora školy a vybudování venkovní učebny
Byla představena Výroční zpráva školy za šk. rok 2020/2021, která byla školskou radou
schválena.
Ohledně problematiky školní jídelny ve velikosti porcí a přidávání jídla bylo připomenuto, že
všichni rodiče obdrželi informativní mail ve znění: „Na podnět školské rady ZŠ Smetanova
oznamujeme, že z hygienických důvodů nelze přidávat jídlo již na kontaminované talíře,
proto strávníci, kterým velikost přílohy v dané kategorii nestačí, si mohou ihned při hlavním
výdeji požádat o větší porci přílohy“

Paní ředitelka také informovala o běžícím projektu Dešťová voda, kde jsou Zemědělskou
fakultou pravidelně odebírány vzorky.
Usnesení:
1. Školská rada schvaluje volbu předsedy – Soňa Francová a zapisovatele – Helena
Golubeva.
2. Školská rada schvaluje předloženou Výroční zprávu za školní rok 2020/2021.

V Chotěboř dne 30.09.2021

Zapsala:

Helena Golubeva

Předseda:

Soňa Francová

