Zápis
z 5. zasedání školské rady Základní školy Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

Jednání školské rady proběhlo dne 26. 4. 2017 od 15 hodin. Přítomno bylo 5 členů. Rada
byla usnášení schopná.
Přizváni:
ředitelka PaedDr. Königsmarková
Omluveni:
Bc. Golubeva
Program:

1. Seznámení s rozpočtem školy na rok 2017
2. Diskuse - různé

Paní ředitelka seznámila přítomné s rozpočtem školy na rok 2017:
Provozní rozpočet (příspěvek od zřizovatele)
Oprava a údržba budovy (provádí zřizovatel)
Dokončení fasády z r. 2016
Celkem – prostředky od zřizovatele

2 324 tis. Kč
2 000 tis. Kč
755,2 tis Kč
5 079,2 tis. Kč

Opravy v r. 2017 – rekonstrukce sociálek ve staré budově, stavební úpravy ve ŠD,
klimatizace kanceláře účetních, dodělání omítek z r. 2016 (bude nové výběrové řízení).
Z provozu školy – pokračování v úpravách chodeb (ve stejném duchu jako je vestibul).
Do budoucna – rekonstrukce dvoru a využití dešťové vody na splachování WC.
Státní rozpočet:
MP + OPPP
11 160 361 Kč + odvody
ONIV (pomůcky, vzdělávání)
371 254 Kč
Podpůrná opatření (inkluze) – MP + ONIV
16 538 Kč + odvody
Prostředky ze SR jsou dostačující.
Škola se zapojila do šablon – objem cca 1 mil. Kč – realizace od 07/2017
U zápisu bylo 60 dětí, z toho bude cca 10 odkladů, 1x Svobodná škola, v září budou otevřeny
2 první třídy.
Info o vzdělávání ve Svobodné škole – proběhlo přezkoušení – znalosti odpovídají I. třídě,
děti dobře čtou, ale moc nepíší (pomalejší postup)
Diskuse:
Paní ředitelka upozornila na úspěch Mgr. Horákové – žákyně 9. třídy Michaela Jonášová
vyhrála okresní, krajské i národní kolo v NJ (loni byla 7.)
Kvítek připravuje koncert – 7. 6. 2017
P. Piklová připraví seminář – hlas a dech – možno využít pro MAPy
V Chotěboři dne 26. 4. 2017

Zapsala:

Mgr. Šimonová Hana

Předseda:

Mgr. Hana Šimonová

