Základní škola a Mateřská škola, Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

ŠKOLSKÁ RADA
Zápis č. 12 z jednání školské rady ze dne 16.4. 2015
Program:
1. Prezence členů ŠR
2. Představení nových členů rady, volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
3. Jednací řád
4. Seznámení s rozpočtem školy na rok 2015
5. Diskuse
k bodu č.1
ŠR se zúčastnily: pí.L.Moníková, pí.M.Foglarová, pí.A.Žočková, pí.I.Tunová, p.M.Ulrichová, p.L.Žák
Host: ředitelka školy pí.J.Kičmerová
k bodu č.2
Představení nového člena rady z členů zastupitelstva města HK p. Libora Žáka
Složení školské rady po nových volbách
Zvolení předsedy – p. uč. M.Foglarová, zvolení místopředsedy – p. I.Tunová,
zvolení zapisovatele – p. A.Žočková
Jednohlasně schváleno
k bodu č.3
Seznámení s obsahem jednacího řádu a jeho schválení.
Jednohlasně schváleno
Připomenutí, že ŠR je otevřená; zápis je zveřejněn na webu školy
k bodu č.4
Všichni členové ŠR byli seznámeni s rozpočtem školy na rok 2015 – seznámení provedla
p. ř. J. Kičmerová
Průměrný počet žáků na třídu je cca 25, z tohoto se pak odvíjí dotace od MM, které jsou využívány
na provoz:
- Mateřské školy
- Jídeny
- Školního hřiště
- Internetu pro seniory
Další finance škola získává za státního rozpočtu
Jiné zdroje – projekty, které škole přinesly přibližně 22 mil. Kč
k bodu č.5
Přetrvávajícím problémem zůstává nedostatečná kapacita školní družiny (povolená kapacita je 213
dětí; žádostí je až 280)
Řešeno: zájmovými kroužky (financované ze SRPD)
vychovateli v důchodu (stále hledáme)
Finance z fondů - nově: Tablety do škol – 25 ks spolu s individuálními lekcemi s mentorem a dále
souborem školení
ESF4 „Zdravý životní styl“ – exkurze, vybavení žákovské kuchyně, odborné
přednášky, sjezdové vybavení, mzdové prostředky
Parkování pro školu – učitelé, rodiče; řešení se odkládá na další volební období

Volnočasové aktivity – letošní příspěvek je 33 100,- Kč
od příštího roku bude částka přímo v rozpočtu školy bez nutnosti podávání žádostí a následného
vyúčtování

Další jednání ŠR: 15. 10. 2015 ve 14.30 (program – výroční zpráva)
Místo: v pavilonu A, sborovna školy
zapsala: Alena Žočková

