Zápis
z 1. zasedání školské rady Základní školy Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

Jednání školské rady proběhlo dne 16. 3. 2015 od 14,30 hod. Přítomno bylo 5 členů. Rada je
usnášení schopná.
Přizváni:
ředitelka PaedDr. Königsmarková
Omluveni:
Bc. Golubeva
Členy školské rady jsou:
Za zřizovatele:

Bc. Hana Šimonová
Bc. Helena Golubeva

Za pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Dagmar Kozubová
Mgr. Ladislava Horáková

Za zákonné zástupce nezletilých žáků:

Ing. Kateřina Křivská
Mgr. Renáta Frühbauerová

Program:

1. Seznámení nové Školské rady s jednacím řádem
2. Seznámení s kompetencemi Školské rady dle školského zákona
3. Volba předsedy a zapisovatele
4. Seznámení s rozpočtem školy na rok 2015
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
- většinou přítomných byla zvolena Bc. Šimonová do funkce předsedkyně Školské rady
- přítomní schválili zapisovatele – Bc. Golubevu
- bylo konstatováno, že stávající jednací řád od poslední aktualizace není potřeba měnit
(zatím nedošlo k plánované novelizaci školského zákona)
Paní ředitelka seznámila přítomné s rozpočtem školy na rok 2015:
Provozní rozpočet (příspěvek od zřizovatele)
Oprava a údržba budovy (provádí zřizovatel)
Celkem – prostředky od zřizovatele

2 339 tis. Kč
456 tis. Kč
2 795 tis. Kč

Opravy v r. 2015 – výměna zbývajících oken (2 učebny, chodba do dvora) a dveří na terasu,
oprava omítky u starého vchodu
Státní rozpočet:
MP + OPPP
ONIV (pomůcky, vzdělávání)
UZ na nárůst tarifů

9 400 tis. Kč + odvody
361 tis. Kč
311 tis. Kč + odvody

Prostředky ze SR jsou dostačující, a proto v září budou otevřeny 2 první třídy.

Diskuse:
Příští zasedání bude svoláno po obdržení zprávy ČŠI. Inspekce právě na škole probíhá.
Usnesení:
1. Školská rada schvaluje volbu předsedy – Bc. Hana Šimonová
a zapisovatele – Bc. Helena Golubeva

V Chotěboř dne 16.3.2015

Zapsala:

Šimonová Hana

Předseda:

Bc. Hana Šimonová

