Zápis z jednání školské rady ZŠ Valtice
Datum konání: 8. 4. 2015
Přítomni: Mgr. Soňa Vašíčková, Mgr. Lucie Pražáková, Mgr. Pavlína Dvořáčková, Lukáš Najbrt, Mgr. Tomáš Hyčka,
Radmila Trojanová, DiS.
Omluveni: Mgr. Aleš Hofman, Ing. Petr Zelinka, MgA. Petra Piharová
Host: Mgr. Markéta Nedělová
Program: 1. Schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2014 ZŠ Valtice
2. Projednání Dodatku ke školnímu řádu č. 3



Přivítání členů rady školy, hosta Mgr. Markéty Nedělové, zahájení – R. Trojanová
Podrobné seznámení s obsahem Výroční zprávy - ředitelka školy Mgr. Markéta Nedělová

1. Obsah zprávy:
- celkové příjmy školy
- přidělení dotace ze státního rozpočtu (platy zaměstnanců, OON, sociální pojištění, FKSP),
účelové dotace
- čerpání prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
- sponzorské dary
- celkový výsledek hospodaření – škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem
a Rada Města Valtice schválila převod do fondu rezerv 49 469,34 Kč
- finanční prostředky čerpané na opravy, nákup pomůcek a školního nábytku atd.
- kontrola hospodaření ze strany zřizovatele
- připomínky, návrhy
2. Projednání Dodatku ke školnímu řádu č. 3
Část II. oddíl A. – Režim činnosti ve škole bod č. 6
Bod č. 6 byl doplněn následujícím slovním spojením:
V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nesmí žáci opustit budovu školy, a to ani za účelem
stravování. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, mají možnost v případě odpoledního vyučování využít
školního stravování.
Část II. oddíl A. – Režim činnosti ve škole bod č. 8
Bod č. 8 byl vypuštěn a nahrazen následujícím textem:
Škola zajišťuje průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku vstupu do prostor školy po
celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až po opuštění budovy či areálu školy. O
zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitelka školy. Při výuce na školním hřišti, ve sportovní hale a
školním sadu se žáci v průběhu dopoledního i odpoledního vyučování přemísťují v doprovodu učitele, dbají
na bezpečnost při přecházení vozovek. Po skončení vyučování v odpoledních hodinách odcházejí žáci
samostatně bez doprovodu učitele.
Část II. oddíl C. – Docházka do školy bod č. 7
Bod č. 7 byl vypuštěn a nahrazen následujícím textem:
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze za předpokladu, že si zákonný zástupce
žáka, popřípadě zákonným zástupcem pověřená zletilá osoba vyzvedne žáka osobně ve škole a informuje o
odchodu žáka ze školy vyučujícího, učitele konajícího pedagogický dohled nebo třídního učitele. Po odchodu
žáka ze školní budovy v tomto případě neodpovídá škola za jeho bezpečnost.
Zpráva o hospodaření za rok 2014 ZŠ Valtice i Dodatek ke školnímu řádu č. 3 byly všemi přítomnými
jednomyslně schváleny, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Valtice 8. 4. 2015
Zapsala:
Radmila Trojanová, DiS

Zápis ověřila:
Mgr. Markéta Nedělová

