Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
16. 3. 2016
PŘÍTOMNI:
Zástupci nezletilých žáků
 Ing.Eliška Maršálková,Ph.D.
 MUDr. Miriam Němečková
 MUDr. Štěpán Tuček

Pedagogičtí pracovníci
 Mgr. Lenka Přikrylová
 Mgr. Hedvika Šebková
 Mgr. Hana Zavadilová

Zástupci jmenováni zřizovatelem
 s. Františka - Ludmila Kadlčíková
 s. Kristina - Marie Jeřábková
 s. Michaela - Hana Vlčková

Hosté: ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová
PROGRAM:
1. Schválení programu jednání
2. Návrh rozpočtu hospodaření v roce 2016
3. Různé – výsledek jednání ředitelky školy s vedoucím školní jídelny
4. Diskuse
5. Přijetí usnesení

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

Ad 1) Schválení programu jednání
Školská rada schválila navržený program jednání.
Ad2) Návrh rozpočtu hospodaření v roce 2016
Pí ředitelka Mgr. Pavlína Vojtěchová seznámila členy školské rady s návrhem rozpočtu pro
rok 2016. Dále pak seznámila členy s provedenými pracemi v rámci údržby a opravy školy
např. výměna světel na chodbě (LED), oprava chlapeckých záchodů, rozšíření učebny dílen.
V tomto kalendářním roce má škola také přislíbený příspěvek kraje na financování práce paní
psycholožky, dále se plánuje oprava a nákup nových PC. Paní ředitelka podala také
informaci o počtu dětí (110), které přišly k zápisu do první třídy, informovala o
„integrovaných“ žácích a poměrně velkém počtu nově přijatých žáků v tomto kalendářním
roce (především 3. a 4. tříd). V dubnu proběhne matematická konference.
Každé pondělí od 18. 1. 2016 probíhá na škole adorace - od 9:35 do 9:55 hod. v malé herně
(v přízemí vedle vrátnice).
Ad3) Výsledek jednání ředitelky školy s vedoucím školní jídelny
Obědy je možné odhlásit i den předem po telefonické domluvě. S touto informací budou
rodiče seznámeni na webových stránkách od příštího školního roku.
Ad 8) Diskuse
Sestra Františka seznámila členy rady s průběhem rekonstrukce školního hřiště. Byla
diskutována případná možnost parkování jízdních kol - po dokončení rekonstrukce. Zatím
není nikde vhodné místo.

Ad 9) Usnesení
1. Školská rada schválila program jednání.
2. Vzala na vědomí navržený rozpočet.
3. Rada poděkovala za projednání odhlašování obědů a s povděkem kvitovala
probíhající rekonstrukci hřiště.

Příští setkání Školské rady proběhne začátkem června – pravděpodobně 1.6. 2016
(upřesněno emailem).

Předsedkyně ŠR Mgr. Lenka Přikrylová poděkovala všem přítomným za účast a jednání
ukončila.

Schválila: Mgr. Lenka Přikrylová, předsedkyně ŠR

Zapsala: Ing.Eliška Maršálková,Ph.D.

Ověřila: Mgr. Hedvika Šebková
V Brně dne 16.3. 2016

