
                                                      Zápis č. 45 / 2011 
 
z jednání Školské rady ZŠ v Komenského ul. č. 15, Novém M ěstě nad Metují  
 
                                                 dne 5.12.2011 
 
Přítomno: 9 členů Školské rady  
Omluven: - 
Host: Mgr. Vladimír Milt - ředitel školy. Mgr. Václav Kupka 
           
 
Program:           

1. Představení členů  ŠR na nové funkční období 
                   2. Stanovisko k zápisu č.44  
                   3. Různé 
                
                  
                      
ad 1)   Zástupci  zřizovatele: PhDr. Zdeňka Kulhavá, Ing. Petr Neumann, Ing. Prouza 
                           učitelů: Mgr. Dagmar Remešová, Mgr. Ivana Králová, Mgr. Ilja Voslař 
                           rodičů: Ing. Taťána Blažková, Mgr. Ivona Němečková, Ing. Libor Michal 
 
 
ad 2)  ŠR vyslechla Mgr. Václava Kupku a jeho vysvětlení ohledně zvýšených nákladů na vytápění v roce 
           2010. PNT s.r.o. nabídla členům ŠR schůzku, na které by podala bližší informace. ŠR zvolila  
          termín  16.ledna 2012. 
 
           ŠR žádá ředitele školy, aby připravil účetní podklady z let 2008 a prvních devíti měsíců roku 2009 
           k nákladům na topení ve škole (plyn, mzdy, revize apod.) 
 
             ŠR neuspokojilo vysvětlení zřizovatele, že 70000,-Kč z nedoplatku za teplo musí škola zaplatit    
         ze  svého rozpočtu. ŠR žádá zřizovatele, aby znovu prověřil možnost vrácení této částky buď   
         do rozpočtu školy, a nebo za tuto částku nakoupil výukové programy. 
 
         ŠR byla informována Mgr. Kupkou o aktivitách OSV v oblasti prevence a přimlouvá se, aby jejich akce 
         pokrývaly všechny věkové kategorie dětí a mládeže. 
 
         ŠR žádá ředitele školy, aby do plánu oprav a údržby na rok 2012 zahrnul i další etapu výměny oken 
        v   ZŠ Komenského. ŠR nedostala odezvu na svoji připomínku týkající se nekvalitní práce dodavatelské 
        firmy při výměně oken v první etapě (poškozené výmalby v učebnách). 
 
 
Ad 3) ŠR opětovně žádá zřizovatele, aby ke všem jednáním týkajících se investic, oprav, apod. byl vždy 
           přizván ředitel školy. ŠR předpokládá, že ředitel školy je vždy seznámen s obsahem smluv, které  
           se ZŠ Komenského týkají. 
    
 
 
   V Novém Městě nad Metují dne 5.12. 2011 
 
 
                                                                                                   ….................................................... 
                                                                                                             PhDr. Zdeňka Kulhavá 
                                                                                                                 předsedkyně ŠR 
 
  Zapsala  Mgr. Ivana Králová 


