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ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
Zápis ze 17. zasedání školské rady ze dne 10. 5. 2012
Složení:

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

Přítomno:

8 členů

Omluveni:

Lubomír Papica

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

Program jednání
1. Schválení programu 17. zasedání školské rady
2. Schválení zápisu z 16. zasedání školské rady
3. Informace o výsledku kontroly hospodaření ZŠ za rok 2011
4. Informace o výsledku kontroly Inspektorátu práce (BOZP) a výsledku kontroly protipožární
ochrany
5. Informace o dosavadních výsledcích přijímacího řízení žáků 5. a 9. tříd na střední školy
6. Informace o vyhlášení konkursu na ředitele školy
7. Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy
-

Návrh na finanční příspěvek pro mimořádně nadané žáky

-

Návrh na finanční příspěvek za mimořádnou práci pedagogických i nepedagogických
pracovníků školy

8. Různé, diskuze
_________________________________________________________________________

ad 1) Program 17. zasedání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady
bez připomínek.
ad 2) Zápis ze 16. zasedání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady
bez připomínek.
ad 3) Pan P. Konečný informoval školskou radu o využití účelových dotací z projektu
dotovaného Evropskou unií (EU) a čerpání dotace od zřizovatele na projekt veřejného
bruslení. Peníze z projektu EU jsou průběžně čerpány, z projektu veřejného bruslení
zůstala rezerva ve výši 55 000 Kč. Závěr z kontroly zřizovatele: Škola má ve srovnání
s jinými školami vysoké náklady na topení; zřizovatel doporučuje náklady snížit; na
základě tohoto závěru jednal pan P. Konečný s provozovatelem kotelny. Výsledkem
jednání je snížení nákladů o 200 000 Kč/ rok. Dále z kontroly hospodaření vyplývá
snížení nákladu na pojistné za odpovědnost a úrazové pojištění. Další závěry kontroly
jsou nečitelné. Školská rada doporučuje změnit formu záznamu.
ad 4) Dále pan P. Konečný informoval ŠR o výsledcích kontroly Inspektorátu práce (BOZP) a
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výsledku kontroly protipožární ochrany. Příslušné zprávy předložil ŠR. Ze zpráv vyplývá,
že nebyly zjištěny nedostatky, drobné závady byly odstraněny na místě.
ad 5) Do školy se zapsalo 49 dětí.
Přijímací řízení dopadlo takto:
Z 5. tříd – 6 žáků se hlásilo na gymnázium; 6 žáků bylo přijato
Ze 7. tříd – 1 žákyně se hlásila na gymnázium; byla přijata; zůstává na ZŠ
Z 9. tříd – 39 žáků se hlásilo na SŠ; 36 žáků bylo přijato; 3 si podají přihlášky v II. Kole
ad 6) 23.5. se koná konkursní řízení na ředitele ZŠ
ad 7) ŠR projednala návrh p. E Doseděla o zřízení fondu odměn pro mimořádně nadané žáky
a za mimořádnou práci pracovníků školy. Tento fond by mohl sloužit všem školským
zařízením ve Šternberku. Ředitelé školských zařízení by dle stanovených zásad dávali
doporučení na odměnění nadaných žáků a mimořádnou práci zaměstnanců nad rámec
povinností.
Odůvodnění: Dosud jsou dotováni pouze žáci, kteří mají problémy se zvládnutím učiva.
Žáci, kteří zvládají učivo bez problému a mají navíc mimořádné schopnosti (reprezentují
školu na soutěžích, vynikají svými znalostmi, mají vyhraněné zájmy,…) nejsou za svoji
práci odměněni. Bylo by tedy vhodné ukázat těmto žáků i pedagogům, že má mysl
pracovat a snažit se.
ad 8) Paní B. Pechánková informovala o završení celoročního školního projektu „Od počátku
věku“ akcí, která s uskuteční na školním dvoře dne 25.5.2012.
Pan L. Svoboda informoval o projektech v Expozici času.
Paní B. Vyjídáková informovala o průběžném vzdělávání pedagogických pracovníků,
o seminářích zaměřených na etiku, kursech anglického jazyka, projektu „Rodiče vítáni“
a prevenci šikany.
Usnesení
1. Školská rada schválila program 17. zasedání.
2. Školská rada schválila zápis ze 16. zasedání.
3. Školská rada doporučuje zřizovateli zřídit fond odměn pro mimořádně nadané žáky a za
mimořádnou práci zaměstnanců škol.
Ve Šternberku dne 17.5.2012

………………………………………………………………….
Božena Vyjídáková
člen školské rady
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………………………………………………………………
Emil Doseděl
předseda školské rady

