
Zápis z jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant ze dne 28. 4. 2020 

Přítomní členové:    Mgr. Hana Kulhavá, Mgr. Jana Runkasová, Bc. Jitka Koutníková, Regina Loudová,  
       Ing. Jan Lachman, Ing. Petr Stodola, Bc. Milan Šubrt, Bc. Stanislav Kvapil   

Omluveni:                 Mgr. Jana Močárková,   
Hosté:                        Mgr. Bc. Petr Kozlovský 

 

Program:           1. Projednání provozního rozpočtu školy na r. 2020 
2. Různé - informace o aktuálním provozu školy  

 

1. Projednání rozpočtu školy na rok 2020 

Paní Mgr. Hana Kulhavá přivítala přítomné členy, seznámila je s programem jednání a předala slovo panu řediteli 
Mgr. Bc. Petru Kozlovskému k vysvětlení jednotlivých položek rozpočtu. 

Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský okomentoval jednotlivé položky rozpočtu a zodpověděl dotazy jednotlivých 
členů - mimo jiné: 

 Prostředky v rozpočtu města na havárie a na plánované opravy školských budov 

 Ponížení rozpočtu na energie 

 Snížení celkového rozpočtu cca o 15 %  

 Úpravy vycházejí z aktuální pandemické situace 

Po ukončení diskuze přijala školská rada toto usnesení: 

Usnesení ŠR: 

 Školská rada po projednání bere na vědomí Rozpočet na r. 2020 - provozní dotace od zřizovatele. 

 pro: 8    proti: 0    zdržel: 0   

 usnesení bylo přijato 

  

2. Různé:  

 Pan ředitel Mgr. Bc. Petr Kozlovský informoval členy o aktuálním chodu školy v rámci krizové situace COVID-19. 
Zmínil způsoby komunikace mezi školou, učiteli, žáky a rodiči (e-mail, “skolaonline”, Skype, M-Teams, 
telefonicky, individuální roznáška studijních materiálů i ve spolupráci s organizací Člověk v tísni). 

 Dále informoval o zrušení školy v přírodě; podal informace o proběhlém zápisu dětí do 1. tříd;  informace o 
vydání vyhlášky MŠMT upravující způsob klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku  2019/2020. 

 Škola se připravuje na zahájení omezené školní docházky pro žáky 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020; v této souvislosti 
ještě očekává vydání metodických pokynů upravující jednotlivá úskalí zajištění předepsaných hygienických 
opatření.  

 

 Členové rady školy vyjádřili poděkování, úctu, obdiv učitelům a školským pracovníkům k zvládání současné 
situace ve výuce a vyzdvihli nové způsoby v komunikaci jako výzvu pro budoucí využívání. 

 

Mgr. Hana Kulhavá poděkovala členům za účast a ukončila jednání.  

   

 

Zapsal:   Bc. Stanislav Kvapil 

Ověřila:  Mgr. Hana Kulhavá 


