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

6. zasedání Školské rady – úterý 4.2.2014 v 16:00 hod. v ZŠ a MŠ Byšice 

 

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

Mgr. Jiřina Matoušková, Mgr. Miloslava Houšková, Petr Menčl 

Omluveni: Věra Pikulová, Radka Komeštíková 

Hosté:  Mgr. František Viktorin 

 

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. Rozpočet na rok 2013 a jeho čerpání 

 ŠJ - výměna šatních skříněk, odstraňování závad a opravy, oprava kotlů, stoupla 

spotřeba elektrické energie – vysoké náklady topením a klimatizací vzduchotechniky 

 MŠ – malování a drobné opravy 

 KRPŠ – dar škole - pergola na zahradě školy, interaktivní tabule do 5. třídy 

 Náklady celé organizace – rozbor jednotlivých položek, namátkově – např. čisticí 

prostředky 140.000Kč, oprava kotelny – 70 tis. Kč. 

 nově se účtují náklady za stočné 

 Spotřeba plynu a elektřiny – využití výhodnější nabídky firem – elektronickou aukcí 

vybrány pro rok 2014 výhodnější dodavatelé 

 Příjem za školné v MŠ – namátkově - cca 200.00Kč  

 Proběhla Revize BOZP – stanoven seznam ozdravných opatření 

 

3. Návrh rozpočtu 2014 

Ředitel školy předložil školské radě návrh rozpočtu na rok 2014. Vysvětlil položky rozpočtu. 

Návrh rozpočtu 2014 byl ŠR jednomyslně odsouhlasen. 

4. Různé 

 Velký zájem uchazečů pro nastávající 1. třídu = 2 první třídy – potřeba nákupu nového 

nábytku 
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 2 třídy šestých ročníků 

 

 Asistent pedagoga v 1. třídě – hodnotíme kladně jeho práci 

 Den otevřených dveří – 26.4.2014 

 Plánované ředitelské volno  na květen – pátky (2.5., 9.5.) 

 Založen školní parlament – vydání již 2. čísla školního časopisu, z každé třídy jsou 

zástupci ve školním parlamentu, na 14.2. je plánován školní ples 

 

Termín příštího jednání ŠR - září 2014 

 

 

Příloha č.1 – prezenční listina 

 

Zapsal: Mgr. František Viktorin 

 

Ověřil: Lucie Kopecká 

 


