Zápis ze schůze Školské rady
Datum: 9.6.2011
Přítomni: p. F. Novotný, p. R. Brzobohatý, Ing. J. Pinďák, p. E. Nevímová, p. M. Matušková, p. A.
Jachanová, Ing. D. Bibrová, p. L. Giblová, Mgr. P. Kellner.
Omluvena: Mgr. K. Jelínková
Program: 1. Rozpočet školy - informoval ředitel školy Mgr. P. Kellner
- Rozpočet školy na r.2011 - 2 mil. 174 tisíc, navýšení z hlediska energetických
parametrů
- Přebytek v účetním roce 2010 použit na opravu žaluzií – firma Solartechnik – cena
637 459 Kč
2. Evropské peníze do škol - - informoval ředitel školy Mgr. P. Kellner
- instalace interaktivních tabulí v hodnotě 349 340 Kč
- sada měřící techniky v hodnotě 90 000Kč - použita pro výuku v přírodovědných
předmětech
3. Hodnocení projektu 8. třídy – Městys Křtiny a jeho udržitelný rozvoj a projektu 9.třídy
Křtinský potok
4. Zápis do 1.třídy – zapsáno 18 dětí, navýšení počtu žáků o dalších 8 dětí do ostatních
tříd
5. Problémy ve škole - kyberšikana na 2.stupni - podáno trestní oznámení - řešeno v
přestupkovém řízení , opatření - beseda žáků s policií ČR
- šikana na 1. Stupni – jednání s rodiči agresorů dne 9.6.2011
6. Finanční dar škole - věnován na školu v přírodě pro 1. stupeň 10 000 Kč
7. Informace o opravě hřiště MŠ, pískoviště a atrakcí – opravu provede p. Neužil
Žádost učitelek MŠ zamykat dětské hřiště MŠ z důvodu poškozování zařízení.
MŠ – zakoupení nových koberců do 2.oddělení MŠ
8. Raníček - funguje ráno před vyučováním pod vedením p. vychovatelky Zetkové, která
zastupuje p. Kretzovou, návrh – zkrátit Raníček od 7 hod. do 7.30hod.
9. Návrh na zlepšení vybavení školní družiny
10. Diskuze o umístění žáků 9.třídy na středních školách a o úrovni výuky jazyků a
matematiky
11.Změny v pedagogickém sboru v příštím školním roce

12. Žádost obecního úřadu v Habůvce zúčastnit se jednání Školské rady a nahlédnout do
čerpání finančních prostředků

Usnesení:

