Zápis ze schůzky Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460
konané dne 19. 6. 2017
Přítomni: Mgr. B. Kalátová Lisá, Mgr. I. Čepková, Mgr. J. Hlaváčová, Mgr. P. Jiránková, Ing.
M. Kazda, Mgr. R. Koláčná, doc. Mgr. T. Kozel, Ph.D., Ing. H. Makovičková, Mgr. M.
Zelingerová
Omluvena: p. H. Kmínková
Program:
1) Ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá přivítala přítomné a poblahopřála členům školské
rady k jejich zvolení či jmenování.
2) Schválení jednacího řádu školské rady - osm členů hlasovalo pro, jedna nepřítomna,
omluvena.
3) Volba předsedy školské rady – Ing. Kazda poděkoval dosavadnímu předsedovi doc.
Kozlovi za jeho kvalitní práci a navrhl jej pro další období; sedm členů hlasovalo pro, jedna
nepřítomna, sám kandidát se zdržel hlasování.
4) Paní ředitelka informovala o investičních akcích během školních prázdnin (výměna zářivek
v některých učebnách, výměna podlahové krytiny v dílnách a uč. VV, výměna terminálu ve
školní jídelně, nový nábytek do nově vzniklých tříd, ze šablonové výzvy příprava rozvodů
v pavilonu U12 pro následné vybavení kmenových učeben PC a projektory, úprava WC
v pavilonu SMV3, drobné opravy).
5) doc. Kozel vznesl dotaz na personální zabezpečení školního roku 2017/2018; paní ředitelka
odpověděla - na I. stupeň nastoupí tři noví pedagogové, na II. stupeň čtyři, dále jedna
vychovatelka do ŠD a dva asistenti pedagoga.
6) Nejbližším úkolem pro školskou radu bude schválení výroční zprávy školy za školní rok
2016/2017 (do 15. 10. 2017).
7) Ing. Kazda poděkoval za krásnou a kvalitně připravenou a zorganizovanou Zahradní
slavnost 2017 p. ředitelce školy a všem, kteří se na slavnosti podíleli, a rovněž ocenil, jak p.
ředitelka připravila příchod čtyř prvních tříd.
8) doc. Kozel poděkoval za zahradní slavnost, vznesl dotaz na demografický vývoj – počty
dětí v Jičíně; odpověděl Ing. Kazda a stručně seznámil přítomné se situací na jičínských MtŠ
a ZŠ.
9) Členky školské rady z řad pedagogů poděkovaly p. ředitelce Mgr. Kalátové Lisé za kvalitní
vedení školy a zajištění důstojného komfortu pro práci pedagogů.

V Jičíně 19. června 2017

zapsala Ivana Čepková

