pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.
Jana Masaryka 25, Praha 2, 120 00

tel./fax 224253470

ZÁPIS
z jednání Školské rady dne 11. 1. 2017

Přítomni: Pavla Jandová
Mgr. Kateřina Hámová
Mgr. Ludmila Kassahunová
Host: Mgr. Bc. Alice Běhounková

Program:
1. Projednání Vyúčtování hospodaření školy za rok 2016 – z důvodu opakované hospodářské ztráty
rozhodla zřizovatelka školy o zvýšení těchto plateb:
a) Školné se zvyšuje od 1. 9. 2017 o 5000,- Kč na 30 000,- Kč. Platba bude rozdělena do tří splátek –
první ve výši 5000,- Kč do 15. 4., druhá ve výši 15 000,- Kč do 15. 6. a třetí ve výši 10 000,- Kč do
15. 10. 2017. Od následujícího školního roku 2018/19 bude školné činit 35 000,- Kč. Připravený
Dodatek ke Smlouvě o vzdělání podepíše každý zákonný zástupce v kanceláři školy nejpozději do
31. 1. 2017.
b) Od 1. 2. 2017 bude zpoplatněno i přijímací řízení platbou ve výši 1000,- Kč za zkušební týden.
c) Od 1. 9. 2017 budou navýšeny platby za školní družinu na 1 500,- Kč za pololetí. V souvislosti s tím
ale rodiče požadují prodloužení provozní doby školní družiny do 17 hodin.
d) Poplatky za kroužky zůstanou stejné s tím, že nebude poskytována sleva při návštěvě více kroužku tak,
jak tomu bylo doposud.
2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 - Školská rada doporučila zřizovatelce školy obezřetnější
čerpání finančních prostředků pro příští účetní období.
3. Seznámení se změnami školského zákona, především se zněním §16 odst. 9. V souvislosti s tím je
nutné rediagnostikování žáků SoZŠ Integrál, tj. aktualizace odborných zpráv. Rodiče dětí, kterých se
to týká, budou informováni prostřednictvím žákovských knížek. Jde o nezbytnou podmínku pro
docházku do naší školy - od 1. 9. 2018 nebude moci žák bez platné zprávy SoZŠ Integrál navštěvovat.
4. Z důvodu končícího tříletého funkčního období Mgr. Kateřiny Hámové ve Školské radě budou dne
1. 3. 2017 provedeny doplňkové volby. Zájemci o tuto funkci z řad zákonných zástupců se mohou
hlásit u ředitelky školy do 15. 2. 2017.
Firma je zapsána v OR, vedeného u KOS v Praze, oddíl C, vložka 53962

Usnesení:
Školská rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za rok 2016 a oznámení o zvýšení školného pro příští
školní rok na částku 30000,-Kč (od šk. roku 2018/19 - 35000,-Kč) s rozpisem plateb – 1. záloha 5000,-Kč
(10000,-Kč), 2. záloha 15000,-Kč, doplatek 10000,-Kč. Zároveň vzala na vědomí i zavedení nebo
navýšení ostatních plateb - zpoplatnění přijímacího řízení částkou 1000,-Kč od 1. 2. 2017 a navýšení
platby za školní družinu na 1500,-Kč za pololetí od 1. 9. 2017.
Organizací a přípravou voleb do Školské rady byla pověřena ředitelka školy Mgr. Bc. Alice Běhounková.

Zapsala: Pavla Jandová
Schválil/a: Pavla Jandová ……………………………..………………………
Mgr. Kateřina Hámová …………………………………...………
Mgr. Ludmila Kassahunová ………………….…………………..
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