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ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE BYŠICE, OKRES MĚLNÍK 

4. zasedání Školské rady – úterý 28.1.2013 v 16:00 hod. v ZŠ a MŠ Byšice 

 

Přítomni: Lucie Kopecká, Irena Zavadilová, Ing. Vladimíra Chalupová, Mgr. Jaroslava Vorlová, 

Mgr. Jiřina Matoušková, Věra Pikulová, Radka Komeštíková 

Omluveni: Petr Menčl 

Hosté:  Mgr. František Viktorin; Mgr. Miloslava Houšková (zást. ředitele) 

 

Projednané body zasedání ŠR: 

1. Zahájení zasedání a seznámení s programem 

Zasedání Školské rady zahájila paní Lucie Kopecká – předsedkyně ŠR. Přivítala všechny 

přítomné a seznámila je s programem.  

 

2. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012,  seznámil Mgr. Viktorin, ředitel školy   

 Rozšíření školní družiny – 75 žáků, úprava školní zahrady pro potřeby školní družiny, 

nově dovybavena jedna třída ŠD 

 Výměna radiátorů ve třídách – z peněz ušetřených na energiích 

 Výměna osvětlení v tělocvičně, bojler – ve spolupráci s TJ 

 Projekt EU školám – nákup  dataprojektorů, notebooků pro učitele 

 Zřízení školního klubu – denně - pondělí až pátek (mimo úterý), knihovna, počítačová 

učebna, zájmové kroužky, 60 dětí navštěvuje pravidelně tyto útvary 

 Knihovna – podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti - Nákup nových knih z projektu 

hejtmana Středočeského kraje a dalších knih z prostředků školního klubu 

 Charitní projekty - Adopce na dálku, Dětský domov Milovice 

 Školní jídelna – rekonstrukce vzduchotechniky, přesun skladu, varných spotřebičů 

 Mateřská škola – výměna lehátek ve 3. třídě 

 Den otevřených dveří 

 

Výroční zpráva schválena jednohlasně. 
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3. Rozpočet na školní rok 2012/2013 

 

ŠJ 

 nákup konvektomatu (úspora energií, času, moderní způsob vaření) – hradit z investičního 

fondu  

 nerezové rošty – odpady v podlaze kuchyně, kohouty ke kotlům, nerezové pracovní pulty 

 rekonstrukce šaten před vstupem do místnosti jídelny 

 

MŠ 

 výmalba jedné třídy, tapetování 

 zlepšit ohrazení plotu na zahradě MŠ, psy často prolezou nebo přeskočí na tuto zahradu, 

řešení exkrementů 

 oprava průlezek – prohnilá dřeva 

 postupná výměna osvětlení 

 výměna nových šatniček pro dvě třídy 

 na betonovém plácku zahrady – zřídit dopravní hřiště 

ZŠ 

 výměna osvětlení – staré zářivky 

 začít s výměnou podlahových krytin v starých třídách (3 třídy v 1 patře a 1 třída v přízemí) 

 špatné odvětrání kanalizace WC – zápach 

 vymalování tělocvičny, přebroušení a lakování  parket 

 úprava školní zahrady pro školní družinu – oplocení, průlezky, pískoviště apod. Oslovit 

sponzory, dotace apod. 

 energie – náklady 

 diskuze nad jednotlivými položky nákladů rozpočtu, pravidelné položky režijní a investiční 

položky k zlepšování a rekonstrukci 

Návrh rozpočtu jednomyslně odsouhlasen. 

 

4. Den otevřených dveří v ZŠ, MŠ – 20.4.2013, v čase od 14:00 do 16:00 hod. Zapojení i MŠ 

do tohoto dne. 

 

Termín příštího jednání ŠR – začátek října 2013 

Program příštího jednání: 

Schválení výroční zprávy za školní rok 2012/2013 

Příloha č.1 – prezenční listina 

Zapsala: Dagmar Lukáčová 

Ověřil: Lucie Kopecká, předsedkyně ŠR 


