Zápis ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Heřmanův Městec
ze dne 29. 6. 2016
Přítomni: Mgr. Vratislav Dočkal, Alena Dočkalová, Mgr. Ivana Dvořáčková, Bc. Jana Krejčíková, Mgr. Jiří
Mach, Ing. Jana Navrátilová, Mgr. Marta Pleskotová,
Hosté: Mgr. S.Mráz (ředitel školy)
Program:
1.
Zahájení, schválení programu
2.
Hodnocení školního roku + výroční zpráva za školní rok 2015/2016
3.
Plány na školní rok 2016/2017
4.
Různé, dotazy

1.
Jednání rady zahájil její předseda J. Mach, který konstatoval, že je přítomno 7 členů a je tedy možné
jednání zahájit.
Předseda seznámil členy rady s navrženým programem, paní Krejčíková navrhla ještě bod Zpráva o hospodaření školy za rok 2015
Pro 7
proti 0
zdržel se 0
Závěr: program jednání školské rady byl schválen včetně dodatku

2.

školní rok 2015/16 – hodnocení a výroční zpráva

Ředitel školy seznamuje s výroční zprávou za školní rok 2015/2016. Jednotlivé části popisují školu a výuku v
ní v posledním školním roce. Nastiňuje vize do dalších let. Jako hlavní se jeví do budoucnosti problémy týkající se hlavně stavebních úprav (odstranění vlhkosti v přízemí staré budovy, zatékání pod střechu nové
přístavby), zajištění bezpečnosti žáků v prostorách před hlavní budovou. Z hlediska výuky je stávajícím problémem nedostatečná kapacita školní družiny. Dále se nedaří lépe řešit problém, které způsobuje velké
procento dojíždějících žáků – návaznost začátku a konce výuky na odjezdy autobusových spojů. Odchází 1
pedagog z 1.stupně do důchodu, vyučující fyziky a matematiky. Přehled úspěchů žáků školy.
Závěr: ŠR bere na vědomí hodnocení školního roku

3.

Školní rok 2016/2017

Ředitel školy informuje o plánech. Bude o 1 třídu víc(4 třídy v 1 .ročníku), škola musí zrušit odbornou pracovna ČJ pro kmenovou třídu. V oblasti personální obsazenosti je potřeba nalézt nového vyučujícího fyziky.
Nově nastupuje vyučující matematiky a 1. stupně. Škola zvažuje zapojení v projetu Šablony II. Uvažuje se 1
dni ředitelského volna.
Závěr: ŠR bere na vědomí informace o následujícím školním roce

4.

Zpráva o hospodaření za rok 2015
Paní Krejčíková informuje o Zprávě o hospodaření za rok 2015, kterou ZŠ Heřmanův Městec předala zřizovateli. Zpráva obsahuje:
- Informace o výši neinvestičního příspěvku na provoz.
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- Informace o dotacích z krajského úřadu na mzdové prostředky, ONIV, náhrady a odvody, tyto prostředky
byly vyčerpány do 100 % rozpočtu.
- Čerpání dotací na jednotlivé Projekty bylo vyúčtováno a vyčerpáno do 100 %.
- Rozpočet organizace na provoz hlavní činnosti byl rozpočtován k 1. 1. 2015 jako vyrovnaný ve výši
7 481 000,- Kč nákladů i výnosů.
Skutečné čerpání :
Náklady
7 988 212,50 Kč
Výnosy
8 148 822,41 Kč
Organizace hospodařila se ziskem 160 609, 91 Kč.
Rada města přijala návrh Základní školy Heřmanův Městec na schválení a rozdělení výsledku hospodaření a
usnesením č. 146/2016 ze dne 13. 4. 2016 stanovila rozdělení:
Přidělení do fondu odměn (70 %)
112 427,- Kč
Přidělení do rezervního fondu (30 %) 48 182,91 Kč
Závěr: ŠR bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2015
5.

Různé
A) dotaz paní Navrátilové- výběr dopravců a vybavení jejich autobusů bezpečnostními pásy
Odpověď ředitele: v kompetenci vyučujících (vedoucích akcí), vedení školy doporučuje upřednostnit
ty dopravce, kteří mají vybavení
B) dotaz paní Navrátilové—anonymní šetření mezi žáky na drogy
Odpověď ředitele školy: neuvažuji o něm
C) dotaz paní Krejčíkové- termín zápisu do prvních tříd v příštím školním roce
Odpověď ředitele školy: duben 2017
D) požadavek ze strany rodičů – zveřejnění obou školních časopisů na stránkách školy
Odpověď ředitele školy: od příštího školního roku budou
E) požadavek ze strany rodičů – dostupnost fotografií tříd v elektronické podobě
Odpověď ředitele školy: od příštího školního roku škola bude požadovat po firmě pořizující fotografie

V Heřmanově Městci 30. 6. 2016

Zapsala: Mgr. Ivana Dvořáčková

Předseda ŠR: Mgr. Jiří Mach
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