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Školská rada konaná dne 31.8.2021 od 16 hodin v ředitelně školy
Program:
1. Úvod.
2. Seznámení se školský zákonem č. 561/2004 Sb. paragrafy 167 a 168
3. Volba předsedkyně, místopředsedkyně, zapisovatelky a ověřovatelky.
4. Jednací řád školské rady.
5. Školní řád.
6. Zpráva ředitelky školy.
7. Různé.
Bod 1
Ředitelka přivítala přítomné nově zvolené členky školské rady - paní Irena Nimsová, Olga Havlíková,
Jana Šrámková, Petra Šimečková, Eva Rainbergová. Předala omluvu paní Anety Hylakové
nepřítomnosti z rodinných důvodů a zalepenou obálku s návrhem paní Hylakové ohledně předsedkyně
a místopředsedkyně.
Rada byla usnášeníschopná.
Bod 2
Ředitelka předala kopie příslušných paragrafů pojednávající o školské radě všem členkám rady k
seznámení.
Bod 3
Předsedkyní byla zvolena paní Irena Nimsová (6 hlasů), místopředsedkyní paní Jana Šrámková (5
hlasů, 1 hlas pro paní Petru Šimečkovou), zapisovatelkou paní Petra Šimečková (6 hlasů) a
ověřovatelkou paní Eva Rainbergová (6 hlasů).
Bod 4
Ředitelka školy přečetla návrh jednacího řádu školské rady. Návrh byl schválen (6 hlasů).
Bod 5
Školní řád byl zaslán e-mailem všem členkám ke schválení 12.8.2021. Po zapracování připomínek byl
poté schválen per rollam.
Bod 6
Seznámení s rozpočtem školy - státní příspěvek 47 606 450 Kč, příspěvek zřizovatele 4 429 000 Kč.
30.8. prostor tělocvičny poskytnut firmě Scimed na testování metodou PCR.
Antigenní testování podle vládního nařízení - 1.9., 2.9., 6.9., 9.9.
Dobrá spolupráce s městským obvodem Pardubice III a mateřským školami v obvodu.
Projekty s Gymnáziem Pardubice a SPŠE Pardubice.
Virtuální prohlídka školy na webu.
První třídy - 71 žáků a 13 odkladů povinné školní docházky.

Plánované akce - 20.10. mexický den, tématicky zaměřené projektové dny, ovoce a mléko do škol,
obědy zdarma Women for women.
Plavání - náklady hradí škola.
Prosinec - den otevřených dveří v odborných učebnách na 2.stupni.
Plánované investice - další výukové panely na spojovací chodbě, rekonstrukce školní kuchyňky.
Bod 7
Členky poděkovaly za zprávu ředitelce školy.
Domluvily se na dalším setkání na začátku října ohledně schválení výroční zprávy.
Předsedkyně poděkovala ředitelce školy a členkám rady za účast, rada byla ukončena.
Příloha - volební lístek paní Hylákové, jednací řád rady
Zapsala - Mgr. Petra Šimečková
Ověřila - Mgr. Eva Rainbergová

