ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Školské rady ZŠ B. Hrozného
Lysá nad Labem ze dne 24. ledna 2011
Na schůzi se dostavili členové: Petr Kopecký, předseda – zástupce zřizovatele, Olga
Škanderová – zástupce školy, Iva Bláhová – zástupce rodičů, Zdeňka Kubálková – zástupce
rodičů, František Blažek – zástupce zřizovatele, Pavla Strnadová – zástupce školy.
Na schůzi byl přizván ředitel školy Mgr. Karel Špecián
Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin. Zapisovatekou byla určena Zdeňka Kubálková.
Následně byl jednomyslně schválen navržený program zasedání. Hlavními body jednání byly:
1. Rozbor hospodaření ZŠ B. Hrozného za rok 2010
2. Rozpočet školy na rok 2011
3. Situace v oblasti školního stravování
4. Oslavy 75. výročí otevření Masarykovy školy 13. 9. 2011
Na zasedání ŠR byl pozván ředitel školy Mgr. Karel Špecián, který pohovořil o všech
předložených dokumentech a zodpověděl dotazy členů rady.
1.
Rozbor hospodaření ZŠ B. Hrozného za rok 2010
Obsahová část byla rozvedena v diskuzi s panem ředitelem a následně byl tento dokument
schválen.
2.
Rozpočet školy na rok 2011
Návrh rozpočtu představil opět ředitel školy s tím, že se letos neplánují větší investice. Návrh
rozpočtu na rok 2011 byl následně schválen.
3.
Situace v oblasti školního stravování
Projednána byla situace v oblasti školního stravování ve školní jídelně provozované
společností EUREST. Zástupci ŠR obdrželi mnoho podnětů od rodičů žáků, kteří se stravují
ve zmíněné školní jídelně a stěžují si na kvalitu jídel. Byla ustanovena komise ze zástupců
rodičů, obou základních škol a zřizovatele za účelem objektivní kontroly stravování
(degustace, kontrola množství nabízených jídel, velikost porcí, kvality jídel po celou výdejní
dobu). Bylo navrženo zavedení sešitu pro postřehy žáků a pedagogů ohledně stravování ve
školní jídelně.
4.
Oslavy 75. výročí otevření Masarykovy školy
Ředitel školy připomenul blížící se 75. výročí otevření Masarykovy školy. Zmínil přípravu
menší oslavy jako připomínku tohoto výročí dne 13. září 2011. V následné rozpravě byly
předneseny další návrhy na zajištění oslav.
V závěru jednání ŠR byl předjednán termín další schůzky na duben 2011.
V Lysé nad Labem dne 24. 1. 2011
Zapsala: Zdeňka Kubálková

