Základní škola Horní Kruty, okres Kolín

Zápis č. 4
z jednání školské rady ze dne 24.2.2010
Přítomni:
- členové školské rady: Ing. Jitka Hervertová, Antonín Moravec, Mgr. Ivana Divišová,
Vladimíra Drahotová, Vladimír Franěk, Jaroslav Batelka
- přizvaný host: PaedDr. Dana Oplová
Program jednání:
1. Zahájení
2. Seznámení s programem a schválení programu jednání
3. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2010 a vyjádření k hospodaření školy za rok
2009
4. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání školské rady
5. Projednání informací od jednotlivých členů školské rady
6. Závěr
Po schválení programu jednání školská rada projednala čerpání rozpočtu základní
školy v roce 2009, porovnala skutečnost vykázanou v příjmech a výdajích k 31.12.2009
s plánovaným rozpočtem, k jednotlivým položkám podala vysvětlení paní ředitelka
Oplová. K čerpání rozpočtu za rok 2009 neměl nikdo z členů školské rady připomínky.
Bylo konstatováno, že v důsledku úspory výdajů především za opravu havarijního stavu
střechy (celý výdaj na opravu uhradila pojišťovna) a díky vratce finančních prostředků
z přeplatku sociálního pojištění zaměstnanců, dosáhla škola kladného hospodářského
výsledku a vykázala za rok 2009 zisk ve výši 48.595,- Kč. Zisk by měl být zdrojem
rezervního fondu. Protože škola potřebuje více finančních prostředků na provoz než na
investice, které by v případě nutnosti mohla z rezervního fondu do investičního fondu
převést, požádá škola svého zřizovatele, aby nařídil odvod zisku do rozpočtu obce a
kompenzoval tento převod zvýšením příspěvku od zřizovatele příspěvkové organizaci na
provoz (ve výši cca 50 tis. Kč). Školská rada s tímto postupem souhlasí.
Poté jednání pokračovalo projednáním návrhu rozpočtu školy na rok 2010. Školská
rada vyjádřila souhlas se záměrem, použít finanční prostředky z navýšeného příspěvku
zřizovatele na provoz na běžné opravy a údržbu budovy školy. Pokud by byla převedena do
rozpočtu školy částka 50 tis. Kč, na opravy by pak mohla škola použít celkem 77 tis. Kč.
Z těchto zdrojů by byly provedeny opravy v počítačové učebně, dále by byla opravena dlažba
u hlavního vchodu, pro posílení úspory energie je nutné opravit netěsnící okna v celé budově
školy. Členové školské rady podporují tento plán oprav, který je nezbytný pro zachování
provozuschopného stavu budovy. K návrhu rozpočtu školy na rok 2010 neměl nikdo z členů
školské rady námitky.
K bodu 4 – kontrola plnění úkolů z minulého jednání školské rady:
- dle požadavků pedagogů zajistil starosta obce označení přístupové cesty k mateřské
škole zákazem zastavení – úkol splněn
- schválení nových zástupců do školské rady z řad zastupitelů pro rok 2010 (do doby
konání nových komunálních voleb) – úkol splněn
- nákup nových žaluzií do oken z výtěžku pozemního hokeje – bude provedeno na jaře

K bodu 5 – informace, požadavky členů školské rady:
- byl přednesen požadavek na vybudování parkoviště před budovou školy – např. na
volném prostranství před bývalou truhlárnou – parkování aut podél školy brání
průjezdu větších aut, popelářského vozu apod. – tento požadavek bude předložen
starostovi obce k projednání v zastupitelstvu obce
- žádost o opravu vývěsek na chodníku proti obecnímu úřadu – technický stav vývěsek
je velmi špatný a je nebezpečné do nich umísťovat vystavované kresby, fotky apod. –
požadavek bude předán starostovi obce.
Po projednání všech bodů programu bylo jednání školské rady ukončeno.

V Horních Krutech dne 24.2.2010

Ing. Jitka Hervertová
předseda školské rady

