Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Jezernice 18. 10. 2018
Přítomní členové školské rady: Pavla Marková, Mgr. Tereza Panáková, Mgr. Dana Sládečková
Hosté: Ing. Jaroslav Mihal, ředitel školy, Ing. Pavla Jochcová, starostka obce
Termín konání: čtvrtek 18. 10. 2018, 15:30 v ředitelně školy
Program:
1. Přivítání nových členů školské rady
Školská rada v novém složení působí od 8. 10. 2018 do 7. 10. 2021
2. Seznámení se s pravomocemi a povinnostmi školské rady
Členové byli seznámeni s § 167 a § 168 školského zákona. Školská rada se
dohodla na třech schůzkách do roka, další podle potřeby.
3. Volba předsedy školské rady
Školská rada na svém prvním zasedání volí předsedu.
Usnesení č. 1: Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Pavla Marková.
4. Schválení jednacího řádu školské rady
Školská rada schválila svůj jednací řád. Jednací řád je přílohou tohoto zápisu.
5. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018
Ředitel předložil výroční zprávu o činnos školy za školní rok 2017/2018.
Školská rada tuto zprávu projednala a schvaluje tuto výroční zprávu. Výroční
zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 2: Školská rada schvaluje předloženou výroční zprávu o činnos
školy za školní rok 2017/2018
6. Projednání informací o školním roce 2018/2019
Ředitel školy seznámil členky školské rady se situací ve školním roce
2018/2019 – počty žáků, kalendář hlavních akcí, způsoby ﬁnancování školy –
škola má v tomto školním roce schválenou výjimku z nejnižšího počtu žáků,
když zřizovatel ﬁnancuje zvýšené náklady na pedagogické pracovníky. Školská
rada byla seznámena s programem prevence rizikového chování a s
programem podpory žáků ohrožených školním neúspěchem.
7. Informace o koncepčních záměrech rozvoje školy
Hlavní koncepční kroky: individuální přístup k žákům, důsledně řešit kázeň a
vztahy ve škole s rodiči žáků, podporovat využívání techniky ve vyučování,
důraz na čtenářské dovednos .
8. Informace o čerpání dotací
Školská rada se seznámila s podanou žádos o grant z prostředků EU – tzv.
Šablony II. Škola bude čerpat prostředky na školního asistenta v MŠ, na
vzdělávání pedagogů v ZŠ a MŠ, na kroužky ve ŠD, na podporu žáků –
doučování, na nákup tabletů do ZŠ.

9. Informace o rozpočtu školy
Školská rada byla seznámena s průběhem čerpání provozního rozpočtu (obec)
a rozpočtu přímých nákladů (stát).
10. Různé
Dýňování a spaní ve škole – školská rada probírala návrh programu dýňování.
Spolupráce KRPŠ – školská rada podporuje a chválí úzkou spolupráci školy a
KRPŠ.
Zapsal 18. 10. 2018
Jaroslav Mihal

