Zpráva o činnosti školské rady
ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem
za rok 2008/2009
1.

Šestičlenná školská rada vzešla z voleb a jmenování v roce 2008 v následujícím složení:
zástupci jmenovaní zřizovatelem Města Lysá n. L. – František Blažek, Petr Kopecký
zvolení zákonní zástupci žáků – Zděňka Kubálková, Ivana Bláhová
zvolení pedagogičtí pracovníci – Olga Škanderová, Pavla Strnadová

2.

První schůze školské rady se konala 6. listopadu 2008. Rada zvolila svého předsedu – Petr
Kopecký, místopředsedkyni – Zdeňka Kubálková – a schválila jednací řád.

3.

Druhá schůze se konala 1. dubna 2009. Rada projednala ředitelem školy předloženou Strategii
řízení rozvoje ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé n. L. na období 2009 – 2014 a doporučila několik
změn. Dále projednala hospodaření školy za rok 2008 – hospodářský výsledek školy činil
188.698,49 Kč. Vedení školy předpokládalo jeho využití v roce 2009 ve formě rezervy pro
případ nečekaných událostí a v roce 2010 k financování plánovaných investic – dovybavení
odborných učeben, školního hřiště pro družinu a údržbu šaten. Rozhodnutím zastupitelstva
města však škola jako další příspěvkové organizace města musela 2/3 této částky vrátit zpět do
městského rozpočtu.
Dále rada projednala seznam nutných investic do budov školy. K nejnaléhavějším patří:
Masarykova škola – oprava terasy nad vchodem, výměna oken, rozvody pitné vody, rozvody
ústředního topení, oprava fasády
Nám. Bedřicha Hrozného – rekonstrukce střechy, oken, rozvodů ústředního topení, tělocvičny,
výměna odpadu v suterénu, podlahy učeben a na chodbách.

4.

Třetí schůze se konala 14. října 2009. Rada schválila Změnu článku VI Pravidel hodnocení
žáků, konstatovala, že nemá připomínek k průběžně aktualizovanému školnímu vzdělávacímu
programu a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/9.
Dále rada projednala a schválila program proti šikanování. Rada doporučila, aby Minimální
preventivní program byl zajištěn pro všechny ročníky školy – tento požadavek však naráží na
nedostatek finančních prostředků. Připomenut byl příslib rady rodičů na příspěvek, který by
program uhradil všem třídám 9. ročníku ve školním roce 2009/2010, a vedení školy bylo
doporučeno požádat o příspěvek pro další ročníky město.
Rada schválila dodatek školního řádu a návrh rozpočtu školy na rok 2010 s tím, že konečný
rozpočet závisí na dotaci ze strany města jako zřizovatele školy.
V diskusi byla opět připomenuta naléhavost některých investic – střecha, okna, tělocvična atd.
na budově Nám. B. Hrozného, střecha, okna na Masarykově škole.

V závěru děkuji všem členům školské rady za spolupráci.
23. 11. 2009

Petr Kopecký, předseda školské rady

