Zápis ze školské rady ze dne 19. června 2013
Přítomni:
zástupci za zřizovatele: Mgr. Marta Husičková, starostka Městyse Náměšť na Hané,
Ivo Richter, starosta Obce Drahanovice
zástupci zákonných zástupců žáků: Mgr. Veronika Richterová, Ing. Iveta Botková, Jaromír Koudelák
zástupci pedagogů: Mgr. Jarmila Pokorná, Mgr. Marie Večeřová, Mgr. Marie Walková
hosté: Mgr. Ladislav Havelka, ředitel ZŠ
nepřítomni: Ing. Josef Kurfürst

Ředitel školy přivítal zástupce školské rady, zejména nově zvolené členy a seznámil je s programem
jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jednací řád školské rady, právní zakotvení a činnost školské rady
Projednání a schválení výroční zprávy o hospodaření za 2012
Financování provozních nákladů v roce 2013
Projednání změn ŠVP platných od 1.9. 2013
Změny ve financování školství
Plánované opravy a rekonstrukce
Diskuse
Usnesení a závěr

ad1/ ředitel školy předložil všem přítomným jednací řád školské rady, seznámil je s právní podstatou
existence školské rady, jejími úkoly a pravomocemi
ad2/výroční zpráva o hospodaření byla všem přítomným zaslána v předstihu, ředitel školy seznámil
přítomné stručně s hlavními kapitolami rozpočtu, školská rada zprávu schválila
ad 3/ starostka městyse Náměšť na Hané seznámila přítomné se změnami financování školy od ledna
roku 2013, s výší částky, kterou přispívá na jednoho žáka a z toho vyplývající měsíční dotaci na
provoz.
ad4/ ředitel školy seznámil přítomné se změnami ŠVP, které vstoupí v platnost od 1.9. 2013, seznámil
přítomné se zásadními změnami – výuka německého jazyka jako dalšího cizího jazyka, výuka dopravní
výchovy, výuka matematiky a další drobné změny
ad5/ starostka městyse Náměšť na Hané seznámila přítomné se změnami financování ve školství,
které se připravují a s nejnovějšími informacemi, které z tohoto resortu má jako členka školské
komise Svazu měst a obcí

ad6/ starostka městyse Náměšť na Hané seznámila s plánovanými opravami a rekonstrukcemi, které
povedou zejména ke snížení nákladů na energie
ad7/




ředitel školy seznámil přítomné s problematikou tvorby organizace školy a úvazků
v návaznosti na počet žáků a dělení a slučování tříd
paní Veronika Richterová vyjádřila spokojenost s výukou matematiky ve 3. a 4. třídě, výuka
nijak neutrpěla, přestože se učila matematika v obou ročnících spojeně
Mgr. Jarmila Pokorná seznámila přítomné s problematikou tvorby organizace výuky na II.
stupni, slučováním tříd a úvazků

Starostka Mgr. Marta Husičková na závěr všem poděkovala za účast a jednání ukončila.
Zapsal: Mgr.Ladislav Havelka
V Náměšti na Hané dne 19.6. 2013
Usnesení ze školské rady konané dne 19.6. 2013

Školská rada schválila:
1. Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013
2. Změny ŠVP platné od 1.9. 2013

Školská rada vzala na vědomí:
1. Informace o financování provozních nákladů od ledna 2013
2. Připravované změny ve financování škol v ČR
3. Informaci o připravovaných nutných opravách a rekonstrukcích v souvislosti s úsporami energií
V Náměšti na Hané dne 19. 6. 2013

Podpisy přítomných:

