Zápis schůzky školské rady ze dne 11. 04. 2019

Přítomni za ŠR: Marie Čechová, Mgr. Dana Nováková, Ing. Jan Kubín, Ing. Alena Stránská,
Jana Kázmerová, pí. Kulhavá, pí. Zelinková
za ZŠ: Mgr. Zdeněk Vinklář

Program:
1. Odsouhlasení Zprávy o hospodaření školy za rok 2018. Minusový výsledek byl především
důsledkem snížení počtu žáků. Schodek byl pokrytý z rezerv a doplněním dotací. V příštím
roce se předpokládá mírné navýšení počtu žáků.
2. Protože byly navrženy pouze dvě kandidátky, volby do ŠR se neuskutečnily. Obě
kandidátky, Lucii Zelinovou a Barboru Kulhavou, jmenoval ředitel školy novými členkami
ŠR zastupující zde zákonné zástupce žáků.
3. Během dubna začnou ve škole stavební práce na rekonstrukci části školy. V první fázi
proběhnou stavební práce, které bude provádět firma p. Horáčka ze Studence, jež byla
vybrána ve výběrovém řízení. S touto firmou má obec dobré zkušenosti. Druhá fáze
rekonstrukce zahrnuje vybavení nových učeben, na starosti to bude mít zkušená firma AV
Media. Rekonstruovat se budou všechny chodby a elektroinstalace v celé škole. Vybudují se 4
nové učebny: přírodovědná a fyzikální budou vybaveny interaktivní tabulí a tablety pro žáky,
matematická s interaktivní tabulí a jazyková s počítačovým vybavením, sluchátky a
komunikačním prostorem. Před sportovní halou se také vybuduje nový audiovizuální sál pro
40-50 lidí, který bude provozovat obec. Nově bude také zřízen výtah v zadní části budovy,
podmínkou dotací byla bezbariérovost školy. Z časových důvodů bude školní rok ukončen o
týden dříve, aby se celá rekonstrukce stihla v co největší možné míře do konce letních
prázdnin. V případě nutnosti prodloužení rekonstrukce do podzimních školních měsíců najde
škola náhradní vyučovací prostory v rámci školy (jídelna, knihovna) nebo i mimo školu
(Krakonošův ranč, obřadní síň). Případná omezení v praktickém chodu školy budou řešena
podle aktuální situace. Rekonstrukce je celá hrazena z dotací a plánovaný rozpočet je téměř
30 mil. Kč.
4. Škola připraví informační leták pro rodiče pro zvýšení informovanosti ohledně provozu
školy, družiny, zájmových kroužků, dopravní obslužnosti apod. Rodiče dostanou letáček na
vítání prvňáčků, zároveň bude k dispozici na webových stránkách školy.
5. Byla projednána připomínka ohledně stravování ve škole. Jako jedna z mála škol v okolí
má ta naše vlastní školní jídelnu, která dbá na přípravu stravy žáků dle norem. Velkou
výhodou je tedy zajištění kvalitního jídla vhodného pro děti. Co se týče formy úhrady
stravování, tak lze platit jak hotově do obálky, kterou přinesou děti do školy, nebo formou

bezhotovostní úhrady, ať už konkrétní částkou za odebrané obědy, nebo trvalým příkazem na
stanovenou částku s ročním vyúčtováním na konci školního roku.
Zápis vypracovala: Marie Čechová

