
Z á p i s 
 

z 2. zasedání školské rady Základní školy Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod 
 
 

Přítomni: pí. Frühbauerová, Křivská, Horáková, Kozubová, Šimonová, Golubeva. 
Přizváni: ředitelka Königsmarková 
 
Jednání školské rady proběhlo dne 5.10. 2015 od 15.00 hod. Přítomno bylo všech 6 členů.  
Rada je usnášení schopná. 
 
 
Program: 1. Projednání inspekční zprávy 
  2. Schválení školního řádu 
  3. Projednání rozpočtu na r. 2016  
  4. Seznámení se změnami v ŠVP 
  5. Schválení Výroční zprávy 
  6. Projednání Koncepce rozvoje školy 

7. Diskuse 
 

Paní ředitelka seznámila přítomné s inspekční zprávou. Menší závada týkající se školní 
družiny byla okamžitě odstraněna. Schválen byl Školní řád, kde se nově objevil zákaz 
pořizování zvukových a obrazových záznamů během vyučování bez souhlasu pedagogů.  
 
Paní ředitelka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na provoz školy na rok 2016: 
 
Přepokládané příjmy 266 tis. Kč 
Předpokládané výdaje 2 571 tis. Kč 
Celkem požadavek – prostředky od zřizovatele        2 305 tis. Kč  
 
Návrh pro rok 2016 je nižší než požadované prostředky v roce 2015. Ušetřilo se na el. energii 
a díky aukci zůstávají ceny el. energie i vytápění stejné i pro další období. Změnou mobilního 
operátora došlo také k úsporám. Přechodem k Fio bance odpadají bankovní poplatky.  
 
Navržené opravy a investice v r. 2016:  
- oprava omítky u starého vchodu a též ze dvora 
- stropní podhledy v učebnách 301, 303 a 304 
- vyvážení topné soustavy 
- úprava dvora 
- rekonstrukce toalet v 1. a 2. patře 
  
Změny v ŠVP se týkají přesunu disponibilní hodiny v 6. ročníku od „člověk ve společnosti“ 
k fyzice, aniž by se změnil počet hodin v ročníku a výstupy se nemění. Technické práce se 
vyučují v 8. a 9. ročníku jako povinně volitelný předmět a výstupy se nemění. Školská rada 
vyjádřila souhlas se změnami v ŠVP - pro žáky jsou přínosnější. 
 
Výroční zpráva byla školskou radou schválena. Projednána byla i Koncepce rozvoje školy.  
 



Diskuse: Paní Šimonová seznámila přítomné s projektem MAP (místní akční plány) – školy 
by se měly zapojit, aby mohly v dalším plánovacím období žádat o dotace z OPVVV 
(zpracovávat bude ORP Chotěboř). 
 
Usnesení: 
 

2. Školská rada schvaluje Školní řád 
3. Školská rada schvaluje předloženou Výroční zprávu za školní rok 2014/2015. 

 
 

 
 
V Chotěboř dne 09.10.2015 
 
 
 
 
Zapsala: Helena Golubeva   Předseda: Bc. Hana Šimonová 


