
                                                      Zápis č. 51 / 2013 
 
z jednání Školské rady ZŠ v Komenského ul. č. 15, Novém M ěstě nad Metují  
 
                                                 dne 18.11.2013 
 
Přítomno: 9 členů Školské rady  
Omluven:  
Host: Mgr. Vladimír Milt - ředitel školy, Dagmar Pavlátová – hospodářka školy 
           
 
Program:    1.  Zpráva o hospodaření školy v roce 2012 
2. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 
3. Různé 
4. Diskuze 
                 
                
                     
ad 1) ŠR byla informována o hospodaření školy v roce 2012. 
 
ad 2)   Ředitel školy obeznámil ŠR s Výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 a po jejím 
           doplnění ji ŠR schválila se všemi přílohami. 
 
 ad3) Ředitel školy seznámil ŠR s podklady pro rozpočet na opravy a údržbu na rok 2014, které  
         předkládá MěÚ.  
         ŠR se přimlouvá za uskutečnění výměny školního rozhlasu (je nefunkční), za rekonstrukci WC  
       (bylo přislíbeno rekonstruovat každý rok jedno WC), za vybudování tělocvičny (hrozí uzavření stávající)  
        a za výměnu oken – 2. etapa (přinese úsporu ve vytápění školy). 
       Ředitel školy seznámil ŠR s navrhovanou mapou školských obvodů základních škol v Novém Městě  
       nad Metují.   
 
ad 4)  ŠR zjišťovala u ředitele školy zkušenosti s výukou v 1. ročníku. Na doporučení RM byla 
          ve školním roce 2013/14 otevřena pouze jedna třída v 1. ročníku. Vzhledem k velkému počtu dětí,  
          které nastupovaly povinnou školní docházku je tato třída naplněna 30-ti žáky. Ukazuje se, že tento  
          počet prvňáčků v jedné třídě je neúnosný. ŠR žádá ředitele školy, aby nalezl možnost rozšířit 
          v této třídě úvazek pedagogického asistenta (např. úsporou mzdových prostředků přidělených  
          z rozpočtu kraje nebo např. formou zaměstnání asistenta přes Úřad práce). 
              ŠR žádá zřizovatele, aby v případě zvýšeného počtu nových prvňáčků přistupoval k otvírání  
          prvních ročníků s ohledem na počty žáků v jednotlivých třídách (ŠR doporučuje maximálně 25 dětí   
          v 1. třídě).           
                
                     
 
     
 
    
 
    
 
V Novém Městě nad Metují dne 18.11.2013 
 
 
                                                                                                   ….................................................... 
                                                                                                             PhDr. Zdeňka Kulhavá 
                                                                                                                 předsedkyně ŠR 
Zapsala  Mgr. Ivana Králová 


