ŠKOLSKÁ RADA Konzervato e Jaroslava Ježka
P edseda: Markéta Reedová, e-mail: skolska.rada@kjj.cz

Zápis z jednání školské rady ze dne 3.5.2006
P ítomní:

Nep ítomní:

Jan Linhart – (pedagog)
Milan Tesa – (pedagog)
Ji í Ospalík – (zástupce student )
Dalibor Hála – (zástupce student )
Markéta Reedová – (ZHMP)
Ivan Bedná – (ZHMP)

1. ŠR se dohodla s vedením školy na podob zm n Školního ádu pro nadcházející školní
rok. Nový Školní ád dostane v kompletním zn ní ke schválení na p íštím jednání.
2. ŠR diskutovala o výši náklad na výuku anglického jazyka prost ednictvím lektor
najímaných v The Bell School a shodla se, že by bylo pro školu ekonomicky i
prakticky výhodn jší pro p íští školní rok najít anglického lektora, který by pokryl
daný rozsah hodin v rámci plného pracovního úvazku. Toto ešení bychom zvolili
zejména s ohledem na to, že anglický lektor p ipravuje studenty pátého a šestého
ro níku k absolutoriu. Nepovažujeme tudíž za vhodné, aby se vyu ující v polovin
školního roku m nil.
3. ŠR po shlédnutí vyžádaných up es ujících materiál týkajících se ú etní záv rky
(bodu 518 - ostatní služby) konstatuje, že p i kontrole výstupní sestavy obrat
analytických a syntetických nákladových a výnosových ú t za rok 2005 bylo
zjišt no, že suma obrat na analytických ú tech neodpovídá u všech nákladových
položek obrat m na p íslušném syntetickém ú tu, a to ú tu 511 a 527. Toto zjišt ní
považujeme za p ekvapivé a znepokojující. Kontrola formální správnosti vztahu mezi
analytickou evidencí a syntetickými ú ty by totiž m la být zajišt na po áte ním
nastavením používaného ú etního softwaru. Zjišt né rozdíly sice nejsou co do
velikosti závažné, na druhou stranu ukazují na závažný nedostatek, který podle našeho
názoru m že mít dv p í iny – bu bylo provedeno chybné po áte ní nastavení
ú etního softwaru, a v tom p ípad se jedná o závažné pochybení dodavatele softwaru,
nebo byla provedena – v íme, že neúmyslná – zm na v nastavení uživatelem tohoto
programu. Žádáme o vysv tlení tohoto nedostatku a jeho rychlé odstran ní.
4. ŠR byla informována o zp sobu a etnosti lad ní a údržby klavír . Neuspokojivý stav
n kterých nástroj bude ešen vedením školy po konzultaci s profesorem Vránou a
profesorem Kabrnou.
5. Další jednání ŠR se bude konat 5.6.2006 v 10:00.

V Praze dne 4.5.2006
Zapisovatel školské rady Dalibor Hála
________________________________

