Základní škola a Mateřská škola, Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140
ŠKOLSKÁ RADA
Zápis č. 4 z jednání školské rady ze dne 21. 3. 2019
Program:
1. Prezence členů ŠR
2. Představení nových členů školské rady
3. Náplň činnosti školské rady
4. Volba místopředsedy ŠR
5. Rozpočet školy na rok 2019
6. Diskuse
k bodu č. 1
ŠR se zúčastnili: E.Pozníková, M. Foglarová, A. Žočková, I. Tunová, L. Holečková, J. Groh
Jako host se zúčastnil: ředitel školy P. Sadílek.
k bodu č. 2
Noví členově školské rady:
Eva Pozníková – zástupce odboru školství Statutárního města HK
Lucie Holečková – řádně zvolena jako druhý člen rady z řad rodičů
Jan Groh – zástupce Statutárního města HK
k bobu č.3
Noví členové byli seznámeni s náplní práce a kompetencemi školské rady.
k bodu č. 4
Místopředsedkyní ŠR byla jednohlasně zvolena p. I.Tunová
k bodu č. 5
P. ředitel Sadílek seznámil členy ŠR s rozpočtem školy na rok 2018.
Provozní finance se pohybují v podobném rozmezí jako v letech předchozích.
Zahrnují financování školy, školního hřiště a dětského hřiště u mateřské školy.
Proběhne výrazná investice do úpravy 3. patra v budově „Lipky“, kde budou v roce 2019/2020 umístěny
1. třídy, (v 1. a 2. patře je umístěna družina).
k bodu č. 6
- Zápis dětí do prvních tříd na školní rok 2019/2020
Dne 19. 3. 2019 proběhl tradiční Den Otevřených Dveří, na kterém předával p. ředitel zájemcům z řad
rodičů informace o chystaném zápisu žáků do budoucích 1. tříd.
- Škola je připravena (po navýšení kapacitních limitů) přijmout až 80 nových žáků.
- Financování volnočasových aktivit – fixní příspěvek na žáka základní i mateřské školy + příspěvek
schválený na základě podané žádosti (částečné financování projektu žáků 2. stupně ZŠ)
- Informace o plánované opravě střechy nad školní jídelnou.
- Zprovoznění (po opožděné kolaudaci) výtahu pro tělesně handicapovaných žáků.
- Plánované pořízení mikin s logem školy pro zájemce z řad žáků a pedagogů.
- Plánovaná úprava školního řádu - omezení používání mobilních telefonů ve škole.
- Informace o změně vedoucího odboru školství a dalších členů tohoto odboru.
Další jednání ŠR: 10. 10. 2019 v 15.00 hod.
Místo: v pavilonu A, sborovna školy
Zapsala: Alena Žočková

