Zápis z jednání školské rady dne 29.3.2017
Přítomni: Ladislav Hájek, Mgr. Klára Kodytková, Mgr. Jana Frimlová, Irena Vagnerová,
Lenka Vágnerová, Petra Krejsová
Omluveni: Pavel Tátoš, Mgr. Zdena Jurčanová, Petra Zářecká
Hosté: Mgr. Kateřina Xaverová, Miroslava Formanová
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Seznámení školské rady s jednacím řádem.
Zhodnocení plesu.
Financování školy.
Sběr bylin, návrh manželů Bémových.
Přestavba učebny.
Ostatní.

Průběh jednání:
1) Předseda školské rady Ladislav Hájek seznámil všechny přítomné s jednacím řádem.
2) Hodnocení plesu - v předprodeji bylo prodáno 164 lístků, na místě 30 lístků. Čistý

výdělek plesu činí 17.576,-Kč. K rozdělení tohoto výtěžku se mohou rodiče vyjádřit
v anketě, která se uskuteční při třídních schůzkách v měsíci dubnu.
3) Hlavní zdroj financí školy -

obec (zřizovatel) - poskytuje peníze na provoz školy
kraj – poskytuje peníze na platy učitelů - 99% a peníze
na pomůcky 1-2%
Hospodářka školy, paní Formanová seznámila školskou radu s toky peněz ve škole.
Škola má 3 fondy – FKSP
- rezervní fond
- investiční fond
Obec rozhoduje, do kterého fondu peněžní prostředky uvolní.
Veškeré peníze ze sběru papíru, plesu nebo z jiných aktivit je nutné utratit v aktuálním
roce, po uplynutí této doby přecházejí pod zřizovatele a ten rozhoduje, do kterého
fondu je poskytne.
Školská rada požádala paní Formanovou, aby ke konci roku vyhotovila přehled, na co
byly peníze z těchto akcí použity.

4) Výkup bylin probíhá, děti dostávají 100% částky, za kterou jsou byliny vykupované.
Tato akce bude probíhat i nadále. Seznam bylin vhodných ke sběru bude vyvěšen na
nástěnce a informace dostanou přímo i žáci.
Manželé Bémovi nabídli, že jako loňský rok, budou děti fotit. Výtěžek z focení chtějí
Bémovi darovat dětem na celotýdenní lyžařský výcvik.
Učitelé se musí do konce dubna vyjádřit, zda s celotýdenním lyžařským výcvikem
souhlasí.

5) Ředitelka školy seznámila radu s vypracovaným projektem na přestavbu učebny
informatiky, fyziky a chemie. Na tento projekt je podaná žádost o dataci u MASKY.
Podmínkou podpory je bezbariérovost učebny. Pokud MASKA projekt schválí,
poskytne škole podporu 1.500.000,-Kč a obec poskytne podporu 80.000,-Kč.
6) Oprava rozbitého okapu na škole - řeší obec.
Od září bude zavedena elektronická žákovská. Rodiče i žáci budou včas informováni.

……………………….
Petra Krejsová
Zapisovatelka

………………………
Irena Vagnerová
ověřovatelka zápisu

…………………………..
Ladislav Hájek
předseda školské rady

