
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Brno, Sirotkova 36
2. února 2015 v 17:00 hod.

Přítomní členové:
Za zaměstnance školy: Mgr. Lucie Vejvalková
Za rodiče: MUDr. Břetislav Gál
Za zřizovatele: Mgr. Filip Leder

Program jednání:
Mgr. Dan Jedlička zahájila zasedání rady přednesením plánu jednání:

- 1. zahájení
- 2. Volba předsedy ŠR
- 3. Zhodnocení 1. pololetí
- 4. Připravované akce školy pro 2. pololetí
- 5. Informace o projektu MMB -Mentoři
- 6. Informace o stavu projektových prací na  nové tělocvičně
- 7. Informace o hospodaření školy v roce 2014 (Zpráva o hospodaření)
- 8. Informace o projektu Tablety do škol
- 9. Projednání rozpočtu školy pro rok 2015

Průběh zasedání:

1. Hlasování o programu jednání:

pro: 3 proti: 0 zdrželi se: 0

K jednání byl přizván ředitel školy Mgr. Dan Jedlička.

2. Volba předsedy ŠR:

Za předsedkyni byla ostatními členy navržena Mgr. Vejvalková.

pro: 2 proti: 0 zdrželi se: 1

3. Zhodnocení 1. pololetí

Ředitel informoval  členy ŠR o stavu klasifikace chování a prospěchu za 1. pololetí. Podal zprávu
z jednání pedagogické rady a zhodnotil akce, které ve škole proběhly během 1. pololetí školního roku
2014/2015. 

4. Připravované akce pro 2. pololetí

Ředitel školy informoval o chystaných akcích pro 2. pololetí:
- školy v přírodě
- zdokonalovací lyžařský výcvik v rakouských Alpách
- setkání s rodiči
- zájezd do Anglie



- zkoušky Cambridge Exams
- projektové dny

5. Informace o průběhu projektu MMB – Mentoři

Ředitel seznámil členy s náplní práce Mentorů, s kritérii výběru podpořených žáků a s výsledky působení na
žáky.

6. Informace o projektových pracích na nové tělocvičně

Ředitel informoval ŠR o stavu práce projektanta,ukázal model a seznámil s dispozicí stavby.

Pan Mgr. Leder ubezpečil všechny přítomné, že zřizovatel udělá vše pro to, aby se zrealizovaly
projektové práce pro stavební povolení ještě letos.

7. Informace o Výroční zprávě o hospodaření

Škola v roce 2014 hospodařila s celkovým hospodářským výsledkem + 135 647 Kč. Z příspěvku
zřizovatele byla škola - 155 011Kč, ztrátu však dorovnala vedlejší hospodářskou činností, kde skončila
v zisku + 290 659 Kč.

ŠR schvaluje Zprávu o hospodaření v roce 2014.

pro: 3 proti: 0 zdrželi se: 0

Školská rada schválila Výroční zprávu o hospodaření.  

8. Projednání rozpočtu školy pro rok 2015.

Ředitel předložil ŠR návrh rozpočtu pro rok 2015.

ŠR schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2015.

pro: 3 proti: 0 zdrželi se: 0

Školská rada schválila Návrh rozpočtu na rok 2015.  

Zapsala: Mgr. Lucie Vejvalková ………………………………………………

Mgr. Filip Leder:…………………………………… MUDr. Břetislav Gál: ………………………………..


