Zápis číslo 6.
z jednání školské rady pro školní rok 2008/2009 konané dne 9. 10. 2008

Přítomni: Mgr. Miloslav Andrle, Mgr. Libor Jiránek, Mgr. Jana Lelková, p. Karel Pech, pí
Pavlína Bláhová, pí Kateřina Frajbišová
Omluveni: p. Josef Toman
Program jednání:
1) Zahájení
2) Výroční zpráva ředitele školy 2007 – 2008
3) Rozpočet na rok 2009
4) Doplněk – řád školy ( zákaz používání „kolečkových bot“ v objektech a areálu školy )
5) Různé a diskuze

K bodu 1)
Mgr. Miloslav Andrle a pí Kateřina Frajbišová přivítali přítomné a seznámili je s programem
dnešního jednání.

K bodu 2)
Výroční zpráva ředitele školy byla členům školské rady zaslán e-mailem před jednáním
školské rady, kteří se s ním seznámili, na jednání byly Mgr. Andrlem zodpovězeny jednotlivé
dotazy členů školské rady.
Usnesení:
Školská rada projednala a schvaluje Výroční zprávu ředitele školy 2007 – 2008.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
K bodu 3)
Školská rada projednala a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2008.
Bylo projednáno materiální vybavení školy a členové školské rady byly seznámeni
s plánovanými investičními akcemi.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
K bodu 4)
Drobná úprava řádu školy, která řeší okamžitý problém. Školská rada souhlasí,
s pedagogickým sborem bylo projednáno na poradě 7. října 2008. Zákonní zástupci žáků byli
informováni zápisem v ŽK.
Školská rada projednala a schvaluje změnu Řádu školy ( viz výše ).
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
K bodu 5)
Po projednání na Městě Klášterec nad Ohří bylo zjištěno, že investiční akce výstavba
dětského hřiště by měla být dokončena v letošním roce, dojde k osazení jednotlivých prvků na
dětském hřišti, je zajištěn správce areálu. Areál je uzamykatelný a pro veřejnost je otevřen od
pondělí do pátku od 15.00 do 21.00 a o víkendy, svátky dobu školních prázdnin od 8.00 do
22.00 hod, v dopoledních hodinách je určen areál pro základní školy a mateřské školy.

Co se týká dokončení akce zasypání strže před areálem školy uvedená akce by měla být
dokončeno také do konce roku, mělo by dojít ke srovnání terénu, navezení zeminy, výsadbu
živého plotu a následně odstranění plotových dílců, k úpravě příjezdové cesty.

Zapsala: Kateřina Frajbišová

