
Zápis

z 18. jednání Školské rady při Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace konaného dne 19.11. 2014 od

17:00 hodin v zasedací místnosti ZŠ Bělá pod Bezdězem

Přítomni: Hosté:
Ing. Martin Coufal Mgr. Jiří Šíma

Mgr. Jarmila Dittrichová

PaedDr. Vlasta Dragounova

Martin Novák

Mgr. Jana Šťastná

Jitka Tošovská

Při jednání bylo přítomno 6 členů, Školská rada (dále jen SR) byla usnášeníschopná.

Ověřovatelem zápisu tohoto jednání byla navržena a schválena slečna Mgr. Jarmila Dittrichová. Schváleno: 5-0-1

Program a průběh jednání
1. Zahájení

přivítání a úvodní slovo předsedy SR Ing. M. Coufala,
seznámení s programem jednání,

hlasování o programu jednání. Schváleno: 6-0-0

2. Projednání Výroční zprávy (VZ) za školní rok 2013/2014

- SR byla předložena Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014, zpracovaná ředitelem ZŠ Mgr. J. Šímou.
Hlasování: 6-0-0 (usnesení č. l/ 2014)

3. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2015

SR byl předložen návrh rozpočtu ZŠ na rok 2015, zpracovaný ředitelem ZŠ Mgr. J. Šímou. Dále byly ředitelem

ZŠ předloženy a SR projednány investiční potřeby ZŠ na rok 2015,

Hlasování: 6-0-0 (usnesení č. 2/ 2014)

4. Diskuse
Zástupkyně ředitele ZŠ PaedDr. Vlasta Dragounova spolu s ředitelem ZŠ Mgr. J. Šímou seznámili SR s

aktuálním systémem a organizačními opatřeními k zabezpečení vstupů do všech budov ZŠ.

Ředitel ZŠ Mgr. J. Šíma dále SR informoval o průběhu a výsledku nedávné kontroly zabezpečení vstupů do

budov ZŠ ze strany České školní inspekce. SR s uspokojením přijala informaci, že výše jmenovaná kontrola

neshledala žádné závady.

Ředitel ZŠ Mgr. J. Šíma spolu se svou zástupkyní PaedDr. Vlastou Dragounovou informovali SR o právě

proběhlé kontrole FÚ ve věci vyúčtování projektu EU Peníze školám. SR s uspokojením přijala informaci, že

výše jmenovaná kontrola neshledala žádné závady a vyjádřila řediteli ZŠ, jeho zástupkyni a také všem

řešitelům projektu uznání za dobře odvedenou práci.

SR byla seznámena se skutečností, že od 13. 12. 2014 bude na jídelním lístku u všech jídel vydávaných ve

školní jídelně doplněna informace o obsahu alergenů v nich. Tuto informaci budou mít všichni strávníci

k dispozici již při objednávání jídel v rezervačním systému.

- SR se dohodla, že další (19.) jednání SR se uskuteční ve středu 10. 12. 2014 od 17:00 a hlavním bodem

programu bude diskuze na téma koncepce rozvoje ZŠ ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
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Přijatá usnesení
N

1/2014 SR dle § 168 odst. l písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, projednala a schválila Výroční zprávu ZŠ Bělá pod

Bezdězem, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014, předloženou jejím ředitelem Mgr. Jiřím Šímou.

2/2014 SR dle § 168 odst. l písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, projednala návrh rozpočtu ZŠ Bělá pod Bezdězem,

příspěvková organizace na rok 2015, předložený jejím ředitelem Mgr. Jiřím Šímou jejímu zřizovateli - městu

Bělá pod Bezdězem.

Jednání SR bylo ukončeno v 18:20 hodin.

Další jednání SR bude svoláno jejím předsedou, nebo kterýmkoliv jejím členem dle Jednacího řádu SR.

Rozdělovník: po jednom výtisku zřizovatel ZŠ, všichni přítomní a hosté.

Zapsal:

Ing. Martin Coufal

předseda SR

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Jarmila Dittrichová

člen SR
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Prezenční listina 18. jednání Školské rady při Základní škole Bělá pod Bezdězem, příspěvková

organizace konaného dne 19.11. 2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti ZŠ Bělá pod Bezdězem

Členové SR:

Ing. Martin Coufal

Mgr. Jarmila Dittrichová

PaeDr. Vlasta Dragounova

Martin Novák

Mgr. Jana Šťastná

Jitka Tošovská I.
LI

Hosté:

Mgr. Jiří Šíma
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