Školská rada – 16.3.2015
Účast: 9 členů školní rady (podpisy viz prezenční listina uschovaná u ředitele ZŠ Křtiny)
 zástupci obce: pí. Kuchyňková, p. Novotný, p. Rada
 zástupci rodičů: pí. Fišerová, p. Drápelová, p. Švenda
 zástupci pedagogů: pí. Dostálová, pí. Neužilová, p. Smejkal
 pan ředitel Lukáš
 návštěva: p. Šimek (starosta Habrůvky), p. Habáň (starosta Březiny)
 omluveni: -

Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o financování školy
a. Podány informace o způsobu financování školy.
b. Sousední obce obeslány s žádostí o zvážení příspěvku na chod školy.
c. Dotaz na význam položky „Výnosy za služby“. Jedná se téměř z celé části o platby
od rodičů za školní jídelnu, která se hned spotřebovává na nákup potravin atp.
d. Způsob měření energií – plyn a voda lze přesně měřit, elektrika od E.ONu jen
s měsíční granularitou.
e. Fond odměn
i. Ze strany obce požadavek na vyplácení odměn pro ty, kteří se zvýšeně
účastní organizování doplňkových aktivit.
ii. Nelze přímo rozlišovat, ale peníze z fondu odměn fungují i jako záloha např.
pro rozšiřování počtu tříd (pro 2015 dvě první třídy).
3. Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Křtiny
a. Zpráva dostupná v elektronické podobě na stránkách školy zskrtiny.cz
b. Hospodaření celkově v plusu, vše převedeno do rezervního fondu.
c. Zastupitelstvo obce Křtiny odsouhlasilo.
4. Možnost besedy ohledně kouření a návykových látek pro děti
a. Diskuze ohledně vhodnosti způsobu prevence.
b. PČR pořádá besedy a lze zřejmě pozvat, spadáme pod Blansko.
c. Je obecně obtížné řešit kouření mimo půdu školy.
d. Pí. Neužilová zjistí nabídku dostupných diskuzí nebo programů.
5. Školní psycholog
a. Pravidelná činnost s žáky tříd, metodická pomoc pro pedagogický sbor.
b. Na konci roku v závěrečné zprávě bude vyhodnocení fungování školního
psychologa (seznam činností, vyhodnocení).
6. Počítačová učebna
a. Získání dříve diskutovaných vyřazených počítačů z firmy neproběhlo (sešlo ze
strany firmy). Vyřazené počítače jsou i obecně méně vhodné (vzhledem k dnešní
ceně nového hw).
b. Budou sledovány průběžné dotační možnosti, zatím se nebude provádět nákup
nových strojů.

7. Větší spolupráce mezi ZŠ Křtiny, ZŠ Bukovina a ZŠ Březina
a. Pravidelné setkání ohledně výukové náplně s ohledem na následný přechod na
druhý stupeň na ZŠ Křtiny.
b. Jednodenní ukázkový program studia pro žáky (Den páťáka), kteří budou přecházet
(proběhne v březnu).
8. Různé:
a. Den rodiny 7.5., možnost podpory ze strany rodičovského sdružení.
b. Detailnější soupis věcí do návrhu rozpočtu ze školky (úkol z minulé školní rady) –
je na dobré úrovni prováděno novou pí vedoucí.
c. Požadavek na detailnější popis jídel na jídelním lístku, z některých názvů nebylo
jasné. Bylo probráno s jídelnou, mělo by být zlepšeno.
d. Dotaz na snížení výskytu vší po výzvě rodičům – nebyly hlášeny nové případy
(faktor prázdnin).
Zápis provedl: Petr Švenda
Ověřovatelé zápisu: Kamila Drápelová, Marek Rada

