Zápis z 2. jednání Školské rady ve školním roce 2009/2010 při ZŠ a MŠ
Ostrava-Hošťálkovice, konané dne 15.12.2009

Přítomni: Mgr. Marie Kočí, Mgr. Alena Čichoňová, Ing. Radim Beňovič, Ing. Jaroslav
Klučka, Mgr. Dagmar Švidernochová (host)
Omluveni: Mgr. Radmila Marková, p. Radka Krajčová
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu ze dne 17.9.2009
3. Informace ředitelky školy
4. Návrh Rozpočtu školy na rok 2010
5. Ostatní
6. Závěr

1. Jednání Školské rady, (dále jen rada), zahájil předseda, Jaroslav Klučka. Přivítal
všechny členy a seznámil je s programem jednání.

2. Kontrola zápisu rady ze 17.9.2009
Rada projednala předchozí zápis a přijatá usnesení s tímto závěrem:
Nadále trvá úkol 2/1/2009-10. Drážní inspektorát uzavřel celý případ s tím, že
vzniklou situaci zavinil doprovod žáků. S tímto závěrem p. ředitelka nesouhlasila a
podala stížnost, protože Drážní inspektorát nevyčkal na došetření případu pracovníky
českých drah. Reakce na stížnost dosud nepřišla. Ostatní úkoly byly splněny, v případě
úkolu č. 4/1/2009-10 se členové rady dohodli, že rada bude zasedat v tomto složení do
podzimních voleb do obecních zastupitelstev a poté proběhnou nové volby do rady.

3. Informace ředitelky školy
Ředitelka informovala radu o průběhu činnosti školy od posledního jednání. Velice
úspěšné bylo vystoupení dětí při příležitosti začátku adventu. Stejně jako v předchozích
letech proběhne lyžařský výcvik žáků začátkem února ve středisku Bečva. Žáci 4. A 5.
třídy navrhli p. učitelku Danu Čichoňovou do soutěže o nejsympatičtějšího učitele „Zlatý
Amos“. V další části p. ředitelka informovala radu o problémech v komunikaci
s nadřízeným úřadem městského obvodu. Předseda rady slíbil že podá informaci
starostovi s doporučením projednání jednotlivých záležitostí s ředitelkou školy.
4. Návrh rozpočtu školy na rok 2010
Rada podrobně probrala jednotlivé položky rozpočtu a doporučuje rozpočet schválit
s tím, že je nutno snížit plánované výdaje na energii oproti roku 2009 a že celková
výše dotace by neměla převýšit dotaci z předchozího roku.
5. Ostatní

V další diskuzi žádný z účastníků nepředložil k projednání návrh k projednání ani
nebyly položeny nové dotazy.
6. Závěr
Předseda rady poděkoval všem za účast a popřál členům příjemné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do roku 2010

7. Přijatá usnesení
•

2/1/2009-12 Školská rada doporučuje ke schválení Rozpočet školy na rok 2010
za realizace připomínek uvedených v zápisu

V Hošťálkovicích dne 21.9.2009

Ing. Jaroslav Klučka
Předseda Školské rady

