Zápis ze zasedání školské rady
Základní škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace
Datum: 21. 9. 2011
Přítomni:
členové školské rady:
Ludmila Míčková, Václav Keňa, Kristina Chmelová
Mgr. Magdaléna Martinková, RNDr. Hana Tomášková
Milada Malíková, Svatopluk Přikryl
Host: Mgr. Pavla Krátká

Program:
1. Schválení: výroční zprávy o činnosti
2. Rozpočet školy ( provozní náklady, státní rozpočet)
3. Počty žáků
4. Další zasedání školské rady
5. Připomínky rodičů
6. Připomínky zastupitelstva
1. Výroční zpráva o činnosti
Členové školské rady byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti školy za uplynulý školní
rok. Výroční zpráva o činnosti byla jednomyslně schválena.
Kopie byla předána ředitelkou školy paní starostce.
2. Rozpočet školy ( provozní náklady, státní rozpočet)
Paní ředitelka seznámila školskou radu s čerpáním rozpočtu z obce a státního rozpočtu. Ve
škole se šetří provozní náklady tak, aby daný rozpočet stačil na pokrytí všech výdajů školy.
Ze zápisu finanční kontroly obce vyplývá, že nejvyšší položkou je plyn. Vzhledem k
špatnému stavu oken a nezateplené střechy není mužné šetřit provozní náklady.
Škola je zapojena již rok do projektu EU peníze školám, kde získala dotaci 451 163,- Kč.
3. Počty žáků
V tomto školním roce má škola dostatek žáků. Není nutné žádat o výjimku z počtu žáků.
Zastupitelstvo obce Jívová se opět rozhodlo dát 2 000,- rodičům žáků 1. ročníku na vybavení
prvňáčka do školy. Složení počtu žáků - z obcí
Jívová: 22 žáků, Domašov nad Bystřicí 9 žáků, Hraničné Petrovice 1 žákyně, Pohořany 3
žáci, Véska 1 žák, Dolany 3 žáci, Šternberk 1 žák, Těšíkov 2 žáci
5. Další zasedání školské rady
Členové školské rady se dohodli na dalším zasedání v dubnu 2012
6. Připomínky rodičů
- řešit opravy ve škole s pomocí ochotných rodičů, napsat výzvu pro rodiče

7. Připomínky zastupitelstva
- řešit opravy ve škole s pomocí ochotných rodičů
- místo kuchařky po odchodu p. Revayové do důchodu oznámit veřejně ve vitríně
- řeší se situace v obci Město Libavá ( zrušení vojenského újezdu), je možnost, že děti z
Domašova nad Bystřicí budou opět více chodit do školy na Jívovou
Usnesení:
a)členové školské rady schválili:
Výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2010/ 2011
b) členové školské rady doporučili:
Dále šetřit provozní prostředky dle možností
Oslovit rodiče o pomoc při opravách ve škole
c) členové školské rady se dohodli:
další zasedání školské rady bude v dubnu 2012

V Jívové dne 21. 9. 2011

zapsala: Ludmila Míčková

