Základní škola Horní Kruty, okres Kolín

Zápis č. 2
z jednání školské rady ze dne 13.2.2012
Přítomni:
- členové školské rady: Ing. Jitka Hervertová, Jana Pokutová, Mgr. Ivana Divišová, Hana
Kotoučová
- přizvána: PaedDr. Dana Oplová - ředitelka základní školy
Omluven: Jaroslav Batelka
Nepřítomen: Vladimír Froněk
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2012 a vyjádření se k rozboru hospodaření
ZŠ za rok 2011
4. Projednání inspekční zprávy České školní inspekce
5. Projednání informací od jednotlivých členů školské rady
6. Závěr
Po schválení programu jednání školská rada projednala čerpání rozpočtu základní
školy v roce 2011, porovnala skutečnost vykázanou v příjmech a výdajích k 31.12.2011
s plánovaných rozpočtem, k jednotlivým položkám podala vysvětlení paní ředitelka
Oplová. K čerpání rozpočtu za rok 2011 neměl nikdo z členů školské rady připomínky.
Rozpočet byl ve většině položek naplněn dle očekávání, pouze u výdajů na plavání došlo
k mírnému překročení vlivem úhrady za dva roky najednou. Protože byla položka
překročena pouze o 2.310,- Kč, souhlasil pan starosta s tím, že není nutné provádět
rozpočtové opatření na úpravu této položky.
Celkové hospodaření základní školy skončilo s vykázáním zisku ve výši 56.939,73 Kč.
Škola, stejně jako v předcházejících letech, nebude žádat zřizovatele o přesun zlepšeného
hospodářského výsledku do rezervního fondu, ale odvede jeho výši zpět zřizovateli a
požádá o navýšení příspěvku zřizovatele na provoz. Tyto finanční prostředky ve výši cca
57 tis. Kč by byly použity na vymalování družiny a 1. třídy. Školská rada vydává
k tomuto postupu souhlasné stanovisko.
Dále byl projednáván nový rozpočet na rok 2012. Dle informací paní ředitelky byl
návrh předložen zastupitelstvu jako jeden z podkladů pro schvalování rozpočtu obce již
v polovině prosince roku 2011, tedy ještě před termínem účetní závěrky. Nebylo možné
tedy při jeho tvorbě vycházet přesně ze skutečně dosažených příjmů a výdajů. Protože se
však mnohé položky opakují ve stejných částkách každý rok a ani pro rok 2012 nejsou
očekávány žádné významné změny či úpravy v příjmech a výdajích, vycházelo se při
návrhu rozpočtu základní školy pro rok 2012 z výše položek z let minulých.
Celkové neinvestiční výdaje základní školy jsou na rok 2012 schváleny ve výši 500
tis. Kč.
Po projednání rozpočtu na rok 2012 nás paní ředitelka informovala o finančním
vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze státního rozpočtu v roce 2011 a o čerpání
dotace EU v rámci programu Peníze školám.
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Dalším bodem programu bylo projednání inspekční zprávy České školní inspekce.
Inspekce proběhla na základní škole ve dnech 5. a 6. prosince 2011. Jednalo se o
hloubkovou kontrolu se širokým zaměřením a kontrolou dokladů až 3 roky zpětně.Všichni
přítomní členové školské rady (z nepřítomných i pan Batelka) byli s obsahem Inspekční
zprávy č. j. ČŠIS-2746/11-S podrobně seznámeni. Paní ředitelka současně doložila
Opatření k odstranění nedostatků (dopis odeslaný ČŠI-Středočeskému inspektorátu dne
6.1.2012) a Odstranění nedostatků ze dne 12.1.2012.
Školská rada schvaluje provedení následujících nápravných opatření:
a)
doplnění pravidel pro zařazování žáků do jednotlivých tříd a skupin do ŠVP ve
znění dopisu pro ČŠI ze dne 12.1.2012
b)
doplnění bodu 3 ve Školním řádu (II. Pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, D. Zásady pro používání slovního hodnocení) ve znění dopisu
pro ČŠI ze dne 12.1.2012.
Dále školská rada bere na vědomí další nápravné opatření, a sice rozšíření plánu
DVPP o vzdělávání pedagogů, zvláště bez odborné kvalifikace, v oblasti přírodovědných
předmětů a v českém a anglickém jazyce a dále bere na vědomí informaci, že koncepční
záměry pro další období budou vypracovány tak, aby obsahovaly konkrétní úkoly a mohly být
průběžně vyhodnocovány, tyto záměry budou školské radě předloženy k projednání v řádném
termínu.
K informacím od členů školské rady a přizvaného hosta:
Od zástupců rodičů nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Bylo pouze
konstatováno z informací od některých rodičů, dětí i pedagogů, že po návratu paní kuchařky
Kateřiny Klimešové do jídelny MŠ došlo ke zlepšení v kvalitě pokrmů, což vede ke
spokojenosti většiny malých i dospělých strávníků.
Paní ředitelka poté požádala o zprostředkování poděkování firmě pana Vladimíra
Froňka za spolupráci při vybudování zařízení potřebného k provozu nové interaktivní tabule
ve třídě 4. a 5. ročníku naší základní školy. Práci pan Froněk provedl bez nároku na úhradu
jako sponzorský dar škole, o to větší dík mu náleží.
Další jednání školské rady by mělo proběhnout nejpozději v říjnu t.r., kdy se bude
schvalovat výroční zpráva o činnosti školy.
Po této informaci od předsedy školské rady, bylo jednání ukončeno.

V Horních Krutech dne 13.2.2012

Ing. Jitka Hervertová
předseda školské rady
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