Zápis z jednání Školské rady č. 9, školní rok 2011-2012

Školská rada základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek-Místek
příspěvková organizace

Datum a čas jednání: 20.2.2012, 18.00 hodin
Místo jednání: ředitelna základní školy
Přítomni: Ing.Tomáš Huďa, předseda ŠR
Mgr.Pavel Tomalík, místopředseda ŠR
Libuše Kocichová, člen ŠR
Mgr.Zuzana Kvapilová, člen ŠR
Hosté : Mgr.Ivo Fišer, ředitel ZŠ
Omluveni: Martina Skurková, člen ŠR
Ivo Mičulka, člen ŠR

Program jednání :
1. Informace předsedy o dalším fungování rady v roce 2012
2. Informace ředitele školy
3. Projednání navrhovaného rozpočtu školy pro rok 2012
4. Příprava voleb pro nové funkční období rady
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
1.
Předseda ŠR přivítal přítomné členy rady a hosty a seznámil je s programem jednání. Všichni
členové rady jednomyslně program schválili.
Předseda informoval členy se zněním novelizace č.472/2011, která nabyla platnost dne
1.1.2012. Tato novelizace upravuje zákon č.561/2004 Sb. (školský zákon) a ukládá
zřizovateli povinnost nadále zřizovat školskou radu. Vzhledem k tomu, že současná rada má
prodloužený mandát do konce školního roku 2011-2012, je potřeba v souladu s platnou
legislativou vyhlásit nové volby. V této souvislosti předseda požádal ředitele školy o
informaci, jak budou nové volby probíhat.
2.
Ředitel školy informoval přítomné členy ohledně proběhnutých akcí v průběhu prvního
pololetí, seznámil přítomné s plánovanými akcemi pro druhé pololetí roku.
Dále doplnil informace ohledně novelizace č. 472/2011.
3.
Rada projednala Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Palkovice pro rok 2012 předložený ředitelem
školy. Ředitel komentoval jednotlivé položky rozpočtu . Požadovaná dotace po zřizovateli na
provoz činí 2 651 276 Kč. Uvedená částka vychází z nutnosti investovat do oprav zařízení.
Budova školy je v provozu již 10 let a jednotlivé zařízení je starší než doporučená životnost.
Velkou položkou rozpočtu činí investice do zařízení školní kuchyně. Toto zařízení je
ve stavu, kdy vyžaduje opakované investice do oprav. Současné náklady na opravy u
vybraných zařízení dosáhly již 50% pořizovací ceny.
Předseda rady předložil členům návrh rozpočtu obce, tak jak byl zveřejněn na úřední desce a
seznámil je navrhovanou dotací pro školu ve výši 2 400 000Kč, která je nižší, než požaduje
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ředitel školy. Členové rady na základě předloženého návrhu a doplňujícího komentáře shodně
vyslovili souhlas s návrhem rozpočtu tak jak byl předložen a pověřují předsedu rady, aby výše
uvedenou částku podpořil a doporučil ke schválení zastupitelům obce. Zároveň rada
požádala ředitele školy o zadání zakázky na zpracování odborného posudku externí firmou
o stavu zařízení školní kuchyně. Výsledek posudku pak může pomoci zřizovateli při
rozhodování o nutných investicích.
4.
Ředitel školy seznámil přítomné členy s návrhem na průběh nových voleb. Volby budou
vyhlášeny v souladu s platnou legislativou zveřejněním na úřední desce školy a na internetu.
Vlastní volby proběhnou v průběhu měsíce dubna 2012.
Předseda rady ve spolupráci s ostatními členy vytipuje a osloví možné kandidáty pro
jejich jmenování zřizovatelem a současně vytipuje a osloví možné kandidáty pro vlastní
volby z řad zákonných zástupců žáků školy a ve spolupráci s ředitelem školy i z řad
pedagogických pracovníků.
5.
V diskusi členové rady společně s ředitelem školy diskutovali nad nutnosti vytvoření
určité koncepce obnovy školy, která by stanovila způsob a postup při údržbě a obnově
budovy a zařízení školy. Tento úkol by měl být hlavní náplní práce nové rady,
která bude mít mandát na roky 2012- 2014.

6.
Školská rada na svém jednání přijala následující usnesení:
a) bere na vědomí informace předsedy o schválené novelizaci č.472/2011, která upravuje
znění zákona č.561/2004 (školský zákon)
b) bere na vědomí informace ředitele školy
c) podporuje Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Palkovice na rok 2012 tak, jak byl předložen
ředitelem školy
d) pověřuje ředitele školy zajistit zpracování odborného posudku o stavu zařízení školní
kuchyně externí odbornou firmou a jeho následné předložení zřizovateli a školské radě
k projednání
e) pověřuje předsedu rady, aby předložil Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Palkovice na rok 2012
zastupitelům obce a doporučil jeho podporu v rámci schvalování rozpočtu obce

Předseda rady poděkoval všem členů rady a řediteli školy za jejich čas a ukončil jednání
v 19:30hod.
Zapsal: Ing.Tomáš Huďa.

Ing. Tomáš Huďa, v.r.
předseda rady

