
Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Schulzovy sady ze dne 23. 9. 2008 
 
Přítomni: pan Tomáš Krebs, Bc. Karolína Hojná, Mgr . Jana Jebousková,, Mgr. Helena  Seitlová, 
Mgr. Ivana Kwiecienová 
 
Nepřítomni: pan Pavel Link, Ing. Petr Mrázek, Mgr. Petr Vojtěch, PharmDr. Roman Chaloupka 
 
Host: Mgr Josef Sedláček – ředitel školy 
 
Jednání školské rady vedl její předseda pan Tomáš Krebs. 
 
Program: 1. Výroční zpráva školy za školní rok 2007- 2008 
                2. Návrh rozpočtu na rok 2009 
                3. Strategické cíle školy 
                4. Informace o žádosti na odbor dopravy 
                5. Diskuse, různé 
 
1. 2. 3. Ředitel školy předložil Výroční zprávu ZŠ Schulzovy sady za školní rok 2007- 2008,             
Návrh rozpočtu ZŠ Schulzovy sady na rok 2009, Strategické cíle ZŠ Schulzovy sady s platností 
od 1.9. 2008 (projednány na pedagogické radě dne 28.8.2008 ) a k jednotlivým zprávám podal 
podrobná vysvětlení. 
              
4. Na odbor dopravy byla podána žádost na řešení parkování a projíždění automobilů před 
budovou v ulici Legionářská. Minulý týden proběhla schůzka (za přítomnosti vedení školy, 
předsedy ŠR, zástupců ZUŠ a policie). Byl doporučen k vyřešení problému postup. Na  odbor 
dopravy bude podána nová žádost a Ing. Lístek ji předloží radě. 
 
5. Byly podány podněty k zlepšování  (objednávání jídel přes internet a placení obědů přes účet, 
zveřejnění rozvrhů tříd všech úseků na internetu školy na začátku školního roku, vydání grantů 
pro Unii rodičů). Doporučení Unii rodičů na vydání směrnice o nákupech ( výběrové řízení). 
Další informace :  Přehled o finančních  nákladech  na rekonstrukce budov během hlavních 
prázdnin má zřizovatel, na 1. schůzku  rodičů se připravuje exkurze (rekonstrukce o hlavních 
prázdninách) a ukázka multimediální učebny (úsek Školní). 
 
 
Usnesení: ŠR při ZŠ Schulzovy sady na svém jednání 23.9.2008 
              - schválila Výroční zprávu ZŠ Schulzovy sady za školní rok 2007-2008 
              - projednala Návrh rozpočtu ZŠ Schulzovy sady na rok 2009 
              - projednala Strategické cíle ZŠ Schulzovy sady s platností od 1. 9. 2008 
 
 
                  ….......................................                      ….......................................    
                   předseda ŠR Tomáš Krebs                     zapsala Ivana Kwiecienová 
                               
                                                               


