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Zápis ze zasedání školské rady 

12. 3. 2019 18.00 

Přítomní členové 

• V. Jára, A. Kočina, M. Kousalíková, R. Mejstřík, J. Pavlík, J. Tuzar (od 18.15), Z. Hamhalterová 
(ředitelka školy) 

• školská rada je usnášeníschopná 

Uvítání a program 

• předseda školské rady uvítal členy a představil program zasedání 
◦ projednání výsledku hospodaření školy za rok 2018 
◦ projednání rozpočtu na rok 2019 
◦ projednání zprávy České školní inspekce 
◦ seznámení s budoucím rozvojem školy 

• hlasování o programu zasedání školské rady: 5 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
• program zasedání byl odsouhlasen 

Projednání výsledků hospodaření za rok 2018 

• předložen dokument Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 
• p. Cibulková (účetní školy) představila jednotlivé položky Výroční zprávy o hospodaření 

◦ v roce 2018 byly vysoké investiční dotace (kotel ve školní jídelně, rozšíření kamerového 
systému, venkovní zastínění oken, pracoviště 3D tisku, protipožární prvky) 

◦ v hlavní činnosti hospodařila škola se ztrátou 7 226 Kč, v doplňkové činnosti se ziskem 
291 476 Kč, celkový hospodářský výsledek 284 250 Kč byl rozdělen do fondu odměn 
(200 000 Kč) a do rezervního fondu 

• během projednávání byly zodpovězeny dotazy členů školské rady k jednotlivým položkám 

Projednání rozpočtu školy na rok 2019 

• ředitelka školy předložila radě dokument Finanční rozvaha pro rok 2019 
◦ prostředky na platy pedagogických pracovníků byly navýšeny 
◦ p. Cibulková upřesnila, že Finanční rozvaha se týká provozních prostředků, během roku 

dochází k mnoha rozpočtovým opatřením 
◦ některé náklady se podařilo výrazně snížit (údržba podlahových ploch, telefonní služby, 

internet, mobilní telefony) 
• ředitelka školy seznámila členy rady s příslibem dotace na stavbu multifunkční auly 
• školská rada projednala výsledky hospodaření školy za rok 2018 a rozpočet školy pro rok 

2019 

Projednání výsledku šetření České školní inspekce (ČŠI) 

• ředitelka školy předložila radě dokument Výsledek šetření stížnosti 
◦ ČŠI šetřila stížnost na nezohledňování vzdělávacích potřeb žáka školy ve školních letech 

2017/2018 a 2018/2019 a nedostatečné informování zákonného zástupce o průběhu 
a výsledcích vzdělávání 

◦ žák není zletilý 
◦ ČŠI shledala stížnost ve všech bodech jako nedůvodnou 

• školská rada projednala výsledek šetření České školní inspekce 

Seznámení s budoucím rozvojem školy 

• ředitelka školy seznámila členy školské rady se záměry budoucího rozvoje školy 
◦ zabezpečení chodu školy: výchovný poradce odchází na rodičovskou dovolenou, na 

pozici učitele matematiky vypisuje škola konkurz 
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◦ proběhne revize Školního vzdělávacího plánu a příprava Školního akčního plán 
◦ škola zpracuje novou žádost do výzvy Evropské unie – Šablony II 
◦ čeká se na výsledky grantového řízení MHMP 

• školská rada bere na vědomí záměry budoucího rozvoje školy přednesené ředitelkou školy 

Projednání dalších podnětů 

• předseda rady neobdržel žádné podněty k projednání 
• ostatní členové školské rady nemají žádné další podněty 

Termín příštího jednání 

• ředitelka školy navrhuje (vzhledem k potřebám školy a povinnostem školské rady) termín 
24. června 2019 v 15.00 
◦ členové rady s navrhovaným termínem souhlasí 

Zapsal 

V. Jára, 12. března 2019 

Schválil 

J. Pavlík, 12. března 2019 


