Zápis z 4. jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant konaného dne 19. 4. 2022
Přítomní členové: PhDr. Květa Kutílková, Mgr. Marcela Krýchová, Bc. Hana Roušarová,
Bc. Markéta Nováková, Andrea Kaplanová, David Šárka, DiS., Mgr. Jana Močárková
Hosté: Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy
Program:
1. Rozpočet na rok 2022
2. Informace k výuce
3. Různé

Předsedkyně školské rady Mgr. Jana Močárková přivítala přítomné členy, seznámila je
s programem a organizačními náležitostmi jednání. Poté předala slovo panu řediteli
Mgr. Bc. Petru Kozlovskému.
1. Návrh rozpočtu na rok 2022
Pan ředitel seznámil členy školské rady se schváleným rozpočtem na rok 2022. Rozpočet byl
zřizovatelem schválen 14. 3. 2022. Rozpočet byl oproti loňskému roku navýšen jednak kvůli
výraznému růstu cen energií, jednak kvůli nutnosti některých oprav.


Energie – navýšení záloh (reakce na navýšení cen)



Investiční akce v pořadí dle důležitosti:
o rekonstrukce WC, sprch a úklidových komor na pracovišti ZŠ Purkyňova,
o rekonstrukce kanalizace na pracovišti MŠ Bělíkova,
o oprava havarijního stavu střechy staré budovy pracoviště ZŠ Bělíkova,
o pořízení herních prvků na zahrady pracovišť MŠ Bělíkova a MŠ Jiráskova,
o zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního dvora
pracoviště ZŠ Husova,
o oprava vchodové části budovy pracoviště ZŠ Husova (probíhá),
o oprava havarijního stavu terasy u budovy pracoviště ZŠ Purkyňova,
o rekonstrukce oplocení areálu pracoviště ZŠ Purkyňova,
o rekonstrukce školního dvora a areálu pracoviště ZŠ Husova,

o vybudování dětského hřiště a pořízení hracích prvků v areálu pracoviště
MŠ Bělíkova,
o rekonstrukce školních dílen na pracovišti ZŠ Purkyňova.


Ostatní položky:
o prostředky na úhradu havárií na všech budovách ZŠ, MŠ a ZUŠ Frýdlant,
o prostředky na dopravu žáků a další aktivity školy,
o příspěvky na obědy zaměstnanců školy.

2. Informace k výuce
Pan ředitel seznámil členy školské rady s probíhající výukou a děním na pracovištích školy:


započala výuka žáků z Ukrajiny a to na prvním a druhém stupni ZŠ,



v dubnu proběhne zápis do prvních tříd ZŠ (21. 4. 2022)



v květnu proběhne zápis do MŠ (12. 5. 2022)



v období květen až červen 2022 proběhne plánované testování školní inspekce,
tentokrát v 5. ročnících,




ve 4. ročníku probíhá výchovně-preventivní program „Dobronauti – zpátky v čase“,
vzdělávání pedagogů 1. stupně – program „Kočičí zahrada“ (řešení problémových
situací ve třídě) – plánováno na srpen 2022.



Začlenění osobnostně sociální výchovy do výuky od 1. 9. 2022



Činnost žákovských parlamentů na jednotlivých pracovištích v průběhu školního roku

3. Různé


návrh na umístění značky zákaz stání před ZŠ Husova, kde kvůli rekonstrukci vchodu
parkují vozidla stavby a vozovka je pak pro žáky nepřehledná a nebezpečná.

Další jednání školské rady proběhne v úterý 30. 8. 2022.
Zapsala: Bc. Hana Roušarová
Ověřila: Mgr. Jana Močárková

Frýdlant: 20. 4. 2022

