30. zasedání Školské rady při ZŠ Gutova konáno 26. září 2018
Přítomni:
Mgr. Bc. Jiří Voneš, RNDr. Renáta Krejčí, Mgr. Jarmila Velichová, Karolína Štrobachová, Ing.
Tomáš Pek
Nepřítomen:
Mgr. Filip Humplík
Program:
1. Uvítání členů Školské rady
2. Seznámení s investicemi a opravami ve škole o prázdninách a další plánované akce
3. Informace o školách v přírodě
4. Informace o uvolněné pozici ve Školské radě za rodiče
5. Schvalování výroční zprávy školy za minulý školní rok
6. Diskuze
Zápis:
1. Uvítání členů Školské rady
2. Seznámení s investicemi a opravami ve škole o prázdninách a další plánované akce
-

Rekonstrukce rozvodů vody-školní jídelna, ventily-toalety, ventily-topení, malování
1. a 2. patro, malování kabinet Vv + toaleta 4.patro, oprava okapů střecha, výměna
zářivek suterén, čísla šatních skříněk, dotažení klik, Tv - vzduchotechnika (zatím není
hotovo), IT tabule 4ks, VTv-odstranění plísně, mytí oken, čištění čalounů, oprava
videotelefonů ŠD, nová sada lavic 2x.

-

Plány: dokončit rekonstrukci elektrorozvodů

3. Informace o školách v přírodě
-

Objekt Černá Hora je hotový a předán k využití
Naše škola využije objekt 4x v tomto školním roce
Opět budou pobyty dětí dotovány Městskou částí Praha 10
Dotace možno čerpat i na rekreaci dětí mimo objekt Černá Hora – musí ale platit
pravidlo pro daný školní rok:3x Černá Hora,1x jiné místo

4. Informace o uvolněné pozici ve školské radě za rodiče
-

Paní Mgr. Regína Dlouhá odstoupila z funkce, neboť na naší škole již nestuduje žádné
z jejích dětí.
Proto pan ředitel vyhlásil volby nového člena do Školské rady za rodiče, které budou
probíhat 21. 11. 2018 v rámci třídních schůzek.
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-

Do čtvrtka 20. 9. 2018 se přihlásili 3 zájemci: pí Noemi Hyšplerová, pí Gabriela
Neužilová a p. Jiří Budek.

-

Volbu a představení kandidátů provede přípravný výbor 15. 10. 2018. Vyhlášení
výsledků proběhne do 23. 11. 2018.

5. Schvalování výroční zprávy školy za minulý školní rok
- Výroční zpráva byla schválena v upraveném znění
6. Diskuze
- Školská rada se sejde opět 28. 11. 2018 v 17,30 ve velké sborovně školy
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Omluva nepřítomnosti- Mgr. Filip Humplík

Zapsala: Karolína Štrobachová

Předsedkyně: RNDr. Renáta Krejčí
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