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ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
Zápis z 9. jednání rady ze dne 26. 2. 2008
Složení:

9 členů školské rady
Mgr. Renata Janošíková, Vlastislav Krnoš, Mgr. Monika Mackovíková
Mgr. Lubomír Papica, Ing. Martin Smolka, Pavlína Vašenková,
MUDr. Helena Vašulínová, Mgr. Iveta Vrtková, Mgr. Božena Vyjídáková

Přítomno:

7 členů

Omluveni:

Mgr. Iveta Vrtková, Mgr. Monika Mackovíková

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

Program jednání
1. Schválení programu 9. jednání školské rady
2. Projednání námitek k zápisu ze 8. jednání školské rady
3. Projednání rozboru hospodaření za rok 2007, projednání návrhů opatření na zlepšení
hospodaření, projednání návrhu rozpočtu na rok 2008
4. Projednání zpráv České školní inspekce za 1. pololetí školního roku
5. Podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům
6. Různé, diskuze
_________________________________________________________________________
ad 1) Program 9. jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady bez
připomínek.
ad 2) Zápis z 8. jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými členy školské rady bez
připomínek.
ad 3) Projednání rozboru hospodaření za rok 2007, projednání návrhů opatření na zlepšení
hospodaření, projednání návrhu rozpočtu na rok 2008.
Ředitel školy Mgr. Pavel Konečný seznámil přítomné členy školské rady s výsledky
hospodaření školy za rok 2007 a s návrhem rozpočtu na rok 2008. Seznámil členy ŠR
se strukturou výnosů a s nejvýznamnějšími nákladovými položkami (osobními náklady,
opravami, náklady na energie, ad.)
Rozpočtované náklady na rok 2008 jsou nižší než skutečnost za rok 2007, což je
důsledek nižšího počtu žáků.
V pátek 22. února proběhlo projednání se zřizovatelem školy o výsledcích hospodaření
školy.

Zápis z 9. jednání školské rady
Strana 1/2

ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace
785 01 Šternberk

ŠR projednala v souladu s §2, odstavcem 2f) Jednacího řádu školské rady rozpočet
školy na rok 2008 a projednala výsledky hospodaření školy za rok 2007. Ke zlepšení
hospodaření nebyla navržena žádná opatření.
ad 4) Ředitel školy informoval členy ŠR o výsledcích šetření České školní inspekce, které
proběhlo v 1. pololetí školního roku 2007/2008 a o výsledcích následných kontrol ze
strany zřizovatele a Krajského úřadu. Žádná z kontrol nezjistila závažné nedostatky.
Zjištěné nedostatky měly formální charakter (aktualizace směrnice apod.). Členům
školské rady bylo umožněno nahlédnout do zápisů z kontrol.
ad 5) Předseda školské rady oznámil řediteli školy, že členům ŠR, kteří byli zvoleni v roce
2005, končí v červnu 2008 tříleté funkční období (viz §167, odstavec 6 zákona č.
761/2004 Sb., školský zákon). Upozornil na skutečnost, že v souladu s §167,
odstavcem 4, téhož zákona je ředitel školy povinen zajistit v souladu s volebním řádem
řádné uskutečnění voleb do školské rady.
ad 6) Na závěr školská rada schválila termín dalšího jednání, které proběhne v úterý
14.10.2008 v 17.00 hodin. Pozvánky na jednání budou rozeslány v červnu, jakmile
budou známa jména nových členů školské rady. Zřizovatel obdržel dotaci na zateplení
fasády a výměnu oken. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele investiční akce.
Školní hřiště – znovu bude podán návrh. Závěry šetření, tzv. „mapa školy“. Hodnocení
prováděli rodiče, žáci i zaměstnanci školy.

Usnesení
1. Školská rada schválila program 9. jednání.
2. Školská rada schválila zápis z 8. jednání.
3. Školská rada projednala v souladu s §2, odstavcem 2f) Jednacího řádu školské rady
rozpočet školy na rok 2008 a projednala výsledky hospodaření školy za rok 2007. Ke
zlepšení hospodaření nebyla navržena žádná opatření.
4. Školská rada oznámila řediteli školy skutečnost, že v červnu 2008 končí tříleté funkční
období některým členům školské rady a že je ředitel školy povinen zajistit řádné
uskutečnění voleb do školské rady
5. Školská rada stanovila termín a způsob organizace dalšího jednání.

Ve Šternberku dne 26.2.2008

Mgr. Božena Vyjídáková

Ing. Martin Smolka
předseda školské rady
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