Zápis z jednání školské rady při ZŠ Milín
Konané dne: 28.11..2018 v kanceláři zástupce ředitele ZŠ
Přítomni: Karel Křížek, Zdeněk Háse, Renata Křížková, Jana Pižlová, Veronika Slivková, Martina
Štiplová, Ivana Vopěnková, Jaroslava Humlová
Omluveni: Vladimír Vojáček
Svolává: předseda - Karel Křížek
Hosté: Pavel Kopecký - ředitel ZŠ
Jiří Šíp - zástupce ředitele
Program:
1. Výroční zpráva
2. Návrh rozpočtu na rok 2019
3. Zřizovací listina
4. Školní klub
5. Ostatní + diskuse
6. Závěr
Jednání zahájil předseda p. Křížek a konstatoval, že Školská rada je usnášeníschopná.
Projednávaná Výroční zpráva byla členům ŠR zaslána mailem v říjnu 2018 k připomínkování.
1) Výroční zpráva
Ředitelem školy byla prezentována Výroční zpráva s již zapracovanými připomínkami. Vyzval
členy rady k dalším připomínkám. Jednotliví členové se vyjádřili k obsahové i formální stránce
zpracování. Další připomínky nebyly, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Schválení Výroční zprávy - hlasováním
8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Výroční zpráva byla řádně podepsána a bude zveřejněna na webových stránkách ZŠ.

2) Návrh rozpočtu na rok 2019
P. ředitel předal členům rady Návrh rozpočtu na rok 2019 včetně rozpočtového výhledu.
Podrobně seznámil s jednotlivými položkami a vysvětlil především nejvyšší položku - mzdové
náklady. Ty se odrážejí od zákonného navýšení platů učitelů. Poukázal na časový posun
schváleného návrhu ze strany krajského úřadu, který bude k dispozici cca v únoru 2019. Dále
zdůraznil podporu a zájem obce.
Školská rada bere na vědomí.

3) Zřizovací listina
Ředitel školy spolu se zástupcem oznámili nutnost revidovat Zřizovací listinu. Stávající je z roku
2003. Vyzvali členy školské rady k připomínkování. Bylo dohodnuto, že návrh Zřizovací listiny
bude zaslán mailem členům rady obce, aby se s ním mohli seznámit. Podrobnosti budou
projednány na pondělním jednání rady obce za účasti zástupců ZŠ. Nová Zřizovací listina by měla
mít účinnost od 1.1.2019.
Školská rada bere na vědomí.

4) Školní klub
P. ředitel informoval o aktuálním stavu projektu nový Školní klub. Byla vybrána firma dle pravidel
výběrového řízení. Je to stejná firma, která nyní realizuje půdní vestavbu (fa INVESSALES).
Bonusem je to, že se v ZŠ bude pohybovat jeden stavební subjekt. Ukončení projektu je smluvně
sjednáno do března 2019. Po finanční stránce chybí k dofinancování ještě určitá částka. Ta je
zveřejněna na webových stránkách ZŠ včetně pobídky k přispění. Další možností dárcovství bude
prostřednictvím dobrovolného vstupného na Adventním koncertě 9.12.2018. Jednotlivými členy
byla nabídnuta pomoc při propagaci.

5) Ostatní + diskuse
Zástupci ZŠ informovali o plánované změně, která je součástí projektu půdní vestavby a která se
dotkne školní zahrady a školního hřiště. Předložili plánek (viz příloha), nad kterým proběhla
diskuse ohledně časového horizontu, financování, ...
ŠR byla seznámena s vyhlášeným ředitelským volnem na poslední týden před Vánoci. Všichni byli
pozváni na akci "Vánoce ve škole". Dále v diskusi zazněla otázka parkování a využití prostoru před
školou s poukázáním na bezpečnost dětí.
Závěrem p. Křížek poděkoval za účast. Příští zasedání ŠR svolá podle potřeby opět pan předseda.

Zapsala: Ivana Vopěnková

Ověřovatel zápisu: Jana Pižlová

