Zápis z jednání Školské rady č.7, školní rok 2010-2011

Školská rada základní školy a mateřské školy, okres Frýdek-Místek
příspěvková organizace

Datum a čas jednání: 14.3.2011, 17.00 hodin
Místo jednání: restaurace Pod Habešem
Přítomni:
Libuše Kocichová, člen ŠR
Martina Skurková, člen ŠR
Ing.Tomáš Huďa, předseda ŠR
Ivo Mičulka, člen ŠR
Mgr.Ivo Fišer, ředitel ZŠ
Omluveni: Mgr. Tomalík Pavel , místopředseda ŠR
Mgr.Kvapilová Zuzana , člen ŠR
Program jednání :
1. Úvod
2. Informace o plánovaném otevření školního hřiště pro veřejnost
3. Projednání Inspekční zprávy České školní inspekce (ČSI)
4. Rozpočet školy na rok 2011
5. Informace ohledně voleb pro nové funkční období
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr
1. Přivítání všech zúčastněných členů předsedou rady, seznámení s programem jednání a jeho
schválení. Jednání řídil předseda ŠR.
2. Mgr. Fišer informoval radu o plánovaném otevření školního hřiště pro veřejnost po
provozní době školy (v odpoledních hodinách). Toto plánované otevření splňuje
legislativní požadavky předepsané zákonem a provozováno bude podle stanoveného
provozního řádu, schváleného vedením obce.
Předpokládaný termín otevření je naplánován na 2. čtvrtletí roku 2011.
3. Rada projednala Inspekční zprávu České školní inspekce. ČSI prováděla ve dnech 1.12.3.12.2010 na naší škole inspekční činnost. Na základě výsledku z předložené zprávy
inspekce pracuje škola v souladu se školním řádem a nebyl shledán žádný stav, který by
byl v rozporu s legislativou platnou pro školní a předškolní zařízení.
4. Rada projednala rozpočet školy na rok 2011. Tento byl sestaven ředitelem školy a
v návrhu s detailním rozborem a odůvodněním předám vedení obce. Celková navrhovaná
výše rozpočtu činí 2 676 936 Kč, z toho škola požaduje jako dotaci po zřizovateli
v celkové výši 2 479 936 Kč. Zastupitelé obce na svém zasedání dne 28.2. 2011 schválili
dotaci ve výši 2,2 mil Kč s tím, že v rámci rozpočtových změn bude tato dotace
dorovnána na původně požadovanou výši 2,4mil Kč dle požadavku v průběhu roku 2011.
5. Předseda rady informoval členy o platnosti tříletého funkčního období rady, které končí
letos k 30.6.2011. Do té doby by měly v souladu se zákonem proběhnout nové volby a
nebo nově, na základě úpravy v zákoně, může zřizovatel školskou radu zrušit.
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Předseda rady požádá starostu obce, aby projednal tuto skutečnost se zastupiteli obce
(zrušení rady nebo nové volby) a na základě rozhodnutí pak bude postupováno dále.

6. Různé:
Mgr. Fišer informoval radu ohledně proběhlého zápisu dětí do 1. třídy, podal informaci
o plánované stavební úpravě školního hřiště za účelem vybudování doskočiště pro žáky
školy (ve spolupráci s obcí). Uvedl záměr školy zřídit v příští školním roce školní pozemek
pro pěstování zeleně v rámci výuky žáků a v neposlední řadě se zmínil také o plánovaném
ozdravném pobytu dětí v Řecku v červnu 2011.

7. Diskuse:
Diskutovalo se na předchozí uvedené téma a ředitel školy zodpověděl na otázky členů
rady.
8. Rada jednohlasně schvaluje přijaté usnesení:
a) bere na vědomí předloženou Inspekční zprávu ČŠI
b) vyjadřuje poděkování Mgr. Fišerovi za bezproblémový stav vzdělávání zjištěný ČSI
c) bere na vědomí informace ředitele školy
d) bere na vědomí informace předsedy rady ohledně končícího funkčního období rady
e) bere na vědomí informaci předsedy rady ohledně posledního zasedání, které se
uskuteční v červnu 2011

Předseda rady poděkoval všem členů rady a řediteli školy za jejich čas a ukončil jednání
v 18:30 hod.

Zapsal: Ing.Tomáš Huďa.

…………………………………..
Ing. Tomáš Huďa
předseda rady

