Zápis

Přítomni:

z jednání Školské Rady č. 3, konané
dne 24.10.2005 v Napajedlích
--------------------------------------------------------------------------------------

Hosté:
Omluven:

Mgr. Stanislav Gabriel, Alena Bednaříková, Bc. Zdeňka Sukupová, Zdenka
Míšová, Mgr. Jurásková
Magda Gertnerová
Libuše Přílučíková

Program:

A) Úvodní část
1. Zahájení
B) Projednání předkládaných zpráv
1. Projednání Návrhu rozpočtu Základní školy Napajedla, Komenského 298,
2. Projednání nového Řádu školy
C) Závěrečná část
1. Diskuse
2. Závěr

A) Úvodní část
1.
Mgr. Stanislav Gabriel přivítal přítomné a ve 14.05 hodin zahájil jednání Školské rady.
Konstatoval přítomnost 5 členů ŠR a přivítal paní Gertnerovou, účetní školy jako hosta.
Mgr. Stanislav Gabriel seznámil přítomné s programem, který byl schválen.
Hlasování:

pro

5

proti

0

zdržel se

0

B) Projednání předkládaných zpráv
1.1.ŠR se seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2006 Základní školy Napajedla, Komenského
298, příspěvkové organizace
1.2. ŠR vzala na vědomí stanovisko paní Gertnerové, ke stanovení důležitosti investic. Podle
názoru vedení školy jsou všechny uvedené investice stejně důležité co do priority. Jedná se o
digestoř, která je nutná k odsávání v učebně chemie, žaluzie, při výměně oken na ně nebylo
v projektu pamatováno, vadné vodovodní baterie, výměna lina a další.
1.3. ŠR vzala na vědomí vysvětlení paní Gertnerové k položce 45 000,00 Kč, 521-mzdové
náklady, jedná se o mzdu pana Tabary, spojenou s provozem tělocvičny, která je vyplácena
z finančních prostředků, které získávají od města

1.4. ŠR požádala paní Gertnerovou, aby spolu s panem ředitel PeaDr. Miroslavem Veselým
určili priority plánovaných investic na rok 2006 a toto označili v návrhu rozpočtu na rok
2006, který bude předložen zřizovateli.
Ve 14:20 poděkovala ŠR paní Magdě Gertnerové za poskytnutí k vysvětlení návrhu rozpočtu
a paní Gertnerová odešla.
1.5. ŠR se zabývala investičním příspěvkem na výtah uvedený v navrhovaném rozpočtu na
rok 2006. Paní Sukupová předala informaci od místostarostky Ing. Ireny Brabcové, na
možnou investici týkající se výtahu /bezbariérový přístup/ . Paní Bednaříková navrhla
možnost pořízení výtahu na úvěr. Touto problematikou se bude ŠR dále zabývat na dalším
zasedání.
2.1. ŠR projednala řád školy . Paní Sukupová uvedla, že část V., by měla obsahovat čas, který
stanoví začátek vyučování, formulace v bodě 16 a 22, týkající se poledních přestávek je
v rozporu, část IX. způsob získávání podkladů pro hodnocení, bod 9, co je míněno formulací
„dostatečné procvičení učiva“.
Paní Bednaříková se vyjádřila k bodu 12, jakým způsobem se žáci omlouvají, zda písemně
prostřednictvím zákonných zástupců nebo ústně, sami, k bodu 30 upřesnit slovo
„neprodleně“, zvážit formulaci „neprodleně po zjištění“. Paní Míšová se informovala, jakým
způsobem budou žáci seznámeni s novým školním řádem. Pan Gabriel sdělil, že bude pro
žáky vypracování zjednodušená verze.
ŠR požádala Mgr. Stanislava Gabriela, zástupce školy, o projednání připomínek ke školnímu
řádu s vedením školy.
C) Závěrečná část
Různé:
1) Zápis ze zasedání ŠR zasílat elektronicky Mgr. S. Gabrielovi
2) Předseda ŠR předá kopii zápisu z jednání PeaDr. M. Veselému
3) Mgr. Stanislav Gabriel poděkoval přítomným za účast a jednání v 15:50 hodin ukončil.
Zaspala: Zdenka Míšová

Mgr. Stanislav Gabriel

paní Alena Bednaříková

