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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY DNE 24. BŘEZNA 2020 

Přítomni: Martin Brož, Mgr. Iva Brožová, Hana Ludvíková, Jaroslav Šolta 

Nepřítomni: Bc. Petr Novák Ing. Jan Sládek, 

Hosté: Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA, ředitel školy  

Program: 

 

1. Kontrola zápisu ze zasedání Školské rady dne 1. 10. 2019 

2. Ekonomické informace 

a/ Výroční zpráva školy o hospodaření za rok 2019 

b/ Výroční zpráva školy o poskytování informací za rok 2019 

c/ provozní rozpočet na rok 2020 a jeho čerpání 

3. Pedagogické a provozní informace         

a/ provoz školy za mimořádného opatření (výuky on-line) 

b/ péče o děti a mládež za nouzového stavu (složky IZS) 

c/ zápis do 1. tříd – jen administrativní část 

4. Různé, diskuse 

a/ grant OP VVV (šablony) – podána ZoR, pozastavení aktivit 

b/ grant ERASMUS+  

b/ různé – plánované akce školy (zrušeny, společenský večer školy – 9. 5. ?) 

5. Závěr, termín příštího jednání 

 

Program schválen všemi přítomnými. 

1. Zápis z 1. 10. 2019 bez připomínek, úkoly stanoveny nebyly. 

Usnesení: Bez usnesení. 

Hlasování: - 

2. Ekonomické informace: 

a/ Výroční zpráva školy o hospodaření za rok 2019 a přílohy 

     (účetní uzávěrka za rok 2019, přehled čerpání rozpočtů, rozbor) 

 

Usnesení: Školská rada bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 
2019 v předloženém znění. 

Hlasování: 4 pro 
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b/ Výroční zpráva školy o poskytování informací za rok 2019 

Usnesení: Školská rada bere na vědomí Výroční zprávu školy o poskytování 
informací za rok 2019 v předloženém znění. 

Hlasování: 4 pro 

 

c/ provozní rozpočet na rok 2020 a jeho čerpání 

Usnesení: Školská rada bere na vědomí provozní rozpočet na rok 2020 a jeho 
čerpání 

Hlasování: 4 pro 

 

3. Pedagogické a provozní informace: 

a/ provoz školy za mimořádného opatření (výuky on-line) 

b/ péče o děti a mládež za nouzového stavu (složky IZS) 

c/ zápis do 1. tříd – jen administrativní část 

Usnesení: Školská rada bere na vědomí pedagogické a provozní informace  

Hlasování: 4 pro 

 

4. Různé, diskuse:  

a/ grant OP VVV (šablony) – podána ZoR, pozastavení aktivit 

b/ grant ERASMUS+  

b/ různé – plánované akce školy (zrušeny, společenský večer školy – 9. 5.?) 

 

Usnesení: Školská rada bere na vědomí výše uvedené informace 

Hlasování: 4 pro 

 

5. Závěr – termín příštího jednání: červen 2020 

 

V České Lípě dne:  24. 3. 2020 

 

Podpis předsedy školské rady: 
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