
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ SCHULZOVY SADY ZE DNE 22. 9. 2011 
 
 
Přítomni: Mgr. Helena Seitlová, Ing. Jitka Šenkýřová, Mgr. Diana Kotová, pí. Eva Šlapáková, 
Bc. Karolína Hojná, Mgr. Dušan Kubica 
 
Hosté: Mgr. Josef Sedláček, Mgr. Alena Dušková, Mgr. Ivan Jugl , pí. Marcela Sulíková 
 
Program:  

• Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 – pí. M. Sulíková 

• Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 – p. řed. J.Sedláček 

• Dodatek č.5 k ŠVP – p. zástupce I. Jugl 

• Schválení nového jednacího řádu školské rady  

• Usnesení z minulého jednání – kontrola jednotlivých bodů: 
1. Díky urgencím vedení školy i školské rady u zřizovatele školy je před 

dokončením další etapa rekonstrukce střechy. 
2. Rekonstrukce školního hřiště svépomocí na úseku A nebude z finančních a 

organizačních důvodů v nejbližší době zahájena. 
3. Hřiště školní družiny v parku bude upraveno až po dokončení výměny 

parovodu, která v současné době ve městě probíhá. 
4. Zřizovatel školy dosud nedodal podklady pro srovnání investic do objektů 

základních škol ve městě za období posledních 5 let.  
5. Zápis z jednání školské rady byl vyhotoven písemně a uveřejněn  

na webových stránkách školy. Zároveň byl doručen vedení města. 
 

• Pan ředitel seznámil školskou radu se žádostí o zařazení investic do rozpočtu města 
na rok 2012 a se žádostí o snížení kapacity školy. 

 
Diskuse:  
Pan Kubica objasnil současnou finanční situaci města v souvislosti s nedořešenou situací  
s VAKem. Po dořešení této situace bude možné finanční prostředky města využít na další 
etapu rekonstrukce školy. 
 
Usnesení: 

1. Odsouhlasení zprávy o hospodaření za rok 2010. 
2. Odsouhlasení výroční zprávy za rok 2010/2011. 
3. Školská rada byla seznámena s navrženým plánem oprav pro rok 2012 pro budovy A, 

B a školní jídelny. 
4. Opětovně byla urgována žádost na zřizovatele školy o dodání podkladů pro srovnání 

investic do objektů základních škol ve městě za období posledních 5 let.  
5. Pokud bude výrazně krácen provozní příspěvek školy, sejde se školská rada ihned 

k dalšímu jednání. 
 

S usnesením souhlasili všichni členové rady. 
Zapsaly: pí. Eva Šlapáková, Mgr. Diana Kotová 
 

……………………………………………………………………….. 
předsedkyně školské rady Mgr. Helena Seitlová 


