ZÁPIS z jednání Školské rady ZŠ Edisonova dne 13. 6. 2017
Přítomní: A. Souček, Mgr. D. Klímová, J. Šimůnský
Hosté: Mgr. V. Mašek {Ředitel školy)

1) úvod (zahájení, prezentace, určení ověřovatele/ky)
-zapisovatelem určen p. Souček, ověfovatelem p. Šimůnský.

2) Aktuální informace (aktuality, provoz ZŠ ve 2. pol. 2016/2017 aj.)
- škola má plně zajištěný pedagogický sbor učitelů,
- zápisy do 1. tříd ZŠ - 62 dětí přijato (z toho 3 odklady), rozděleno do 3 tříd; aktuálně tedy
na škole bude 15 tříd na 1. st. a 12 tr. na 2. st, piíčemž 6.C, 7.C, 8.C a 9.C jsou sportovní
třídy,

realizace VZ na opravy podlah a pořízení konvektomatu (T: 28.6.2017),
- zahájenf opravy/vybudování víceúčelového hřiště (předání stavby dne 4. 7 .2017), realizuje
2. firma v pořadí VŘ, 1. firma nebyla schopna dodat zadaný povrch hřiště),
- v rámci pronájmu fotbalového hiíště zajištěna místní ostraha (úhrada z nájmů).

3) Ekonomika!Organizace ZŠ (plnění rozpočtu, akce ZŠ 2. pol. 2016/2017 a plán na 1. pol.
2017/2018, web ZŠ)
- web ZŠ - po dohodě se zástupci školy se J. Šimůnským stal garantem úprav a aktualizace
struktury (včetně doplňování informací, zveřejnění informačních dokumentů),
- kapacita ŠJ po souhlasném vyjádření KÚÚK navýšena ze 700 na 900 obědů denně,
- diskutována možnost úhrad poplatků za ŠJ a ŠD el. formou (bez závěru, bude ještě
zvážena možnost a podmínky školy v této věci),
- rozpočet ZŠ čerpánfplněn dle plánu.
4) Různé

Členové ŠR gratulují všem žákům a učitelům, ktefí se podílejí na pffpravě školního
časopisu ZŠ, k celkovému vítězství v rámci Ústeckého kraje v soutěži o nejlepší Školní
časopis a na celorepublikové úrovni k vítězství ve 3 dílčích kategoriích (titulní strana,
obsah, grafika), a uděluji pochvalu všem podílejícím se žákům a učitelům za výbornou
reprezentaci školy v soutěžil

Členové ŠR gratulují fotbalovému týmu ZŠ k vítězství v Československém Superfinále
Coca-cola Cupu 2017 v Dubnici na Váhom a udělují pochvalu všem hráčům a trenérům
týmu za výbornou reprezentaci školyl
Ve finále turnaje tým ZŠ porazil 2: 1 družstvo z Trnavské školy, odměnou pro vítěze je
návštěva fotbalového klubu AS Monaco a jeho zápasu (původcem při návštěvě klubu bude
bývalý reprezentant Jan Koller).
5) Závěr
· další jednání 12. 9. 2017 od 14:45 hod. (např. schválení Výroční zprávy 2016/2017)
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