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ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
Zápis z 16. jednání rady ze dne 25.10.2011
Složení:

9 členů školské rady
Jana Smyčková, Lubomír Papica, Antonín Šnajdr, Libor Svoboda, Jiří Novák,
Iveta Vrtková, Božena Vyjídáková, Emil Doseděl,

Přítomno:

8 členů

Omluveni:

Bronislava Pechánková

Bez omluvy:
Jednání se jako host zúčastnil ředitel školy Mgr. Pavel Konečný.
Přítomna je nadpoloviční většina členů, školská rada je schopna se usnášet.

Program jednání
1. Volba nového předsedy školské rady
2. Schválení zápisu z 15. jednání školské rady
3. Schválení programu 16. jednání školské rady
4. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/2011
5. Školský parlament
6. Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům
7. Různé, diskuze
_________________________________________________________________________

ad 1) Novým předsedou školské rady byl zvolen pan Emil Doseděl; zvolen všemi přítomnými
členy

ad 1) Zápis z 15. jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady bez
připomínek.
ad 2) Program 16. jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady
bez připomínek.
ad 3) Ředitel školy Mgr. Pavel Konečný seznámil přítomné členy školské rady s obsahem
Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Ředitel školy, zástupkyně
ředitele a členové pedagogického sboru z řad členů ŠR dále informovali o:
- uskutečněných akcích školy ve školním roce 2010/2011
- fungování školního parlamentu
- úrazech
- prevenci sociálně patologickým jevům ad.
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K předložené Výroční zprávy nebyly ze strany členů školské rady vzneseny žádné
námitky.
Školská rada schválila v souladu s §2 bodem 2b) Jednacího řádku školské rady
Výroční zprávu školy za školní rok 2010/11
ad 4) Ve 2. pololetí školního roku 2010/2011 proběhla ze strany MěÚ Šternberk v oblasti
hospodaření s majetkem, inventarizace, inventarizačních soupisů a dalších týkající se
inventarizace majetku a inventarizačních komisí.
Kontrola neshledala žádné závažné nedostatky. Drobné formální nedostatky byly
odstraněny ihned.
Informace o kontrole je obsažena ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok
2010/2011 (strana 11).
ad 5) Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům.
Školská rada nesouhlasí s návrhem rozpočtu pro kalendářní rok 2012; nesouhlas se
týká návrhu na krácení příspěvku v položce provozní náklady. Na základě předložené
zprávy je již nyní zřejmé, že při krácení provozních výdajů nebude možné zajistit
plynulý chod školy.
ad 6) Diskuse
Zástupci školy informovali o průběhu realizace projektu financovaného ze zdrojů EU.
Z projektu jsou průběžně čerpány finanční prostředky na činnost psychologa a zavedení
moderních technologií pro výuku.
Zástupci školy dále informovali o připravovaných akcích na 1. pololetí roku –
26.11.2011 – den otevřených dveří, 10.2.2012 – školní ples.
Školská rada byla rovněž informována o zavedení předmětu – Školský parlament (ŠP).
ŠP je volitelný předmět pro žáky 6.-9. tříd. Žáci se prostřednictvím ŠP přímo podílejí na
chodu školy v oblasti výuky, soutěží a akcí, které organizuje vedení školy ve spolupráci
se SRPŠ. ŠR hodnotí tento nápad jako zdařilý.
Usnesení
1. Školská rada schválila program 14. jednání.
2. Školská rada schválila v souladu s §2 bodem 2b) Jednacího řádku školské rady Výroční
zprávu školy za školní rok 2010/2011.
3. Školská rada nesouhlasí s plánovaným krácením rozpočtu na provozní výdaje školy.
Ve Šternberku dne 15.11.2011

………………………………………………………………….

………………………………………………………………

Božena Vyjídáková

Emil Doseděl

člen školské rady

předseda školské rady
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