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Z Á P I S 

z jednání Školské rady dne 15. 1. 2020 

 

Přítomné:  Pavla Jandová 

 Mgr. Kateřina Hámová 

 Mgr. Ludmila Kassahunová 

Host: Mgr. Bc. Alice Běhounková 

 

Program: 

 

1. Hospodaření školy – platba školného a jeho výše, financování asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 – 

pro školy zřízené podle §16 odst. 9 ŠZ ukončeno financování formou podpůrných opatření. 

 

2. Mobilní telefony ve výuce – zadána anketa pro rodiče, jejíž výsledky ovlivní další opatření při 

zacházení s mobilními telefony v době vyučování a při zájmové činnosti. O výsledcích budou rodiče 

informování nejpozději na konzultacích v březnu 2020. 

 

3. Zástup za Mgr. Hanu Sovovou – Mgr. Ludmila Štěrbová, kterou znají mnozí žáci již z minulého 

školního roku; úprava rozvrhu platná od 3. 2. 2020; lekce Feuersteinový metody instrumentálního 

obohacování pro žáky II. stupně ve 3. čtvrtletí zrušeny - účast žáků ve 4. čtvrtletí bude hrazena 

z přeplatků za I. pololetí. 

  

4. Krizový plán Horko – vypracován pro případ vysokých venkovních teplot na konci školního roku; 

zřizovatelka školy informovala o nepřiměřené finanční náročnosti při pořízení klimatizačních 

jednotek. 

 

5. Z důvodu končícího tříletého funkčního období Mgr. Kateřiny Hámové ve Školské radě budou dne 

18. 3. 2020 provedeny doplňkové volby. Zájemci o tuto funkci z řad zákonných zástupců se mohou 

hlásit u ředitelky školy do 15. 2. 2020. 

 

pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.
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Usnesení:   

Školská rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za rok 2019 a informaci o možném omezení 

výkonu činnosti asistentek u žáků II. stupně od 1. 9. 2020 z důvodu náročného financování jejich 

práce. 

Organizací a přípravou voleb do Školské rady byla pověřena ředitelka školy Mgr. Bc. Alice 

Běhounková. 

 

 

    

 

 

 

Zapsala: Pavla Jandová 

 

Zápis schvaluje: Pavla Jandová …………………..……….……………………. 

     Mgr. Kateřina Hámová ……………………..………………… 

     Mgr. Ludmila Kassahunová ……………………………….….. 


