Zápis
z 3. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488
ze dne 24. 10. 2018
5. funkční období
Přítomni:

Trojanová Lenka
Kolesa Radek, Mgr.
Jorová Blanka, Mgr.
Vanišová Blanka, Mgr.
Hendrych Tomáš, Mgr.
Rejl Dušan, Mgr.
Horáková Radová Zuzana, Ing. – host

Program:

1. Úvod
2. Výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018
3. Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve škole
4. Různé
5. Program a termín příštího zasedání ŠR

Ad 1)
Úvod
Předseda školské rady seznámil přítomné členy s programem 3. zasedání ŠR. Členům ŠR byl předložen ke
kontrole a schválení zápis z 2. zasedání tohoto orgánu školy, ke kterému nebyly žádné připomínky.
Zápis z 2. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 6-0-0

Ad 2)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
Ředitelka školy předložila členům ŠR ještě před 3. zasedáním tohoto orgánu školy Výroční zprávu o činnosti
subjektu za uplynulý školní rok. Jedná se o dokument, který ŠR schvaluje v souladu s ustanovením § 168
odst. 1 písm. b) školského zákona, a to nadpoloviční většinou všech členů ŠR (viz Čl. IV jednacího řádu).
Výroční zpráva obsahuje všechny povinné náležitosti dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2015 Sb., v platném
znění.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla schválena poměrem hlasů 6-0-0. Schválená
verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy (v tištěné podobě byla předána
zřizovateli).

Ad 3)
Výsledky zápisu k PŠD a počty žáků ve škole pro školní rok 2018/2019
Na konci školního roku 2017/2018 ukončilo povinnou školní docházku (PŠD) 35 žáků (z toho 33 žáků v 9.
ročníku ZŠ a 2 žáci v 7. ročníku ZŠ) a 7 žáků od letošního školního roku pokračuje v plnění PŠD na střední
škole (6 žáků z 5. ročníku ZŠ a 1 žák ze 7. ročníku ZŠ).
K zápisu k PŠD na školní rok 2018/2019 se dostavilo 41 dětí, do 1. ročníku ZŠ nastoupilo 36 žáků, kteří se
vzdělávají ve 2 třídách.

Členové ŠR obdrželi statistické údaje o počtech žáků v trutnovských ZŠ od školního roku 2006/2007 do
loňského školního roku a zároveň podrobný přehled o žácích, třídách, školních družinách, pedagogických
pracovnících a kapacitách plně organizovaných ZŠ v rámci správního obvodu ORP Trutnov za školní rok
2017/2018.

Ad 4)
Různé
 Plánuje se den otevřených dveří, ale ještě nebyl určen termín konání.
 Informace k doposud neschválenému projektu „Améba“ v rámci výzvy č. 47 IROP – čeká se, zda budou
volné finanční prostředky (navrácené z ostatních projektů)
 Informace k šablonám II – od září 2018 – jazyky, doučování, vzdělávání pedagogů, projektové dny (i pro
ŠD) atd.
 Plánovaná rekonstrukce školního hřiště – byly upřesněny požadavky, zpracovává se projektová
dokumentace

Ad 5)
Program a termín příštího zasedání ŠR
1. Úvod
2. Výsledky hospodaření školy v roce 2018 a finanční plán na rok 2019
3. Možnost vyhlášení konkurzu na ředitele školy dle § 166 odst. 3 školského zákona
4. Různé
5. Program a termín příštího zasedání ŠR
Další zasedání ŠR se uskuteční v březnu, případně v dubnu 2019. Konkrétní termín bude upřesněn a všem
členům ŠR včas oznámen.

Zapsala: Mgr. Blanka Jorová

………………………………..
předseda školské rady

………………………………..
tajemník školské rady
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