ŠKOLSKÁ RADA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání Školské rady
Termín:
Přítomní členové rady:

středa 14. 6. 2017 v 18.00 v budově školy
Pavla Nádvorníková, Petr Nádvorník, Magda Marková, Petr Novák, Michal
Manhart, Hana Prokopová, Iztok Toplak, Jitka Langová
Omluvení členové rady: Barbara Sůsová, Kateřina Landová, Jana De Merlier, Markéta Mayerová
Host:
Ing. Iva Fischerová – ředitelka školy
________________________________________________________________________
Program:
1) Volba předsedy a dvou místopředsedů
a. Na návrh Iztoka Toplaka byla zvolena do výboru:
i. předsedkyně Jitka Langová
O návrhu na volbu předsedkyně bylo hlasováno s výsledkem:

7 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
Na návrh Jitky Langové byl zvolen do výboru:
ii. 1. místopředseda Iztok Toplak
O návrhu 1. místopředsedy bylo hlasováno s výsledkem:

7 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
Na návrh Petra Nádvorníka byl zvolen do výboru:
iii. 2. místopředseda Michal Manhart
O návrhu 2. místopředsedy bylo hlasováno s výsledkem:

7 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
Na návrh Magdy Markové byl členy Školské rady přijat model, že zapisovatel zápisu se bude střídat.
Zapisovatelem tohoto zápisu je Jitka Langová.
2) Projednání a schválení čerpání rozpočtu za rok 2016
Byla zahájena diskuze k čerpání rozpočtu za rok 2016. Na návrh pana Nováka bude vedení školy na
podzimní zasedání školské rady předkládat I. úpravu rozpočtu, pokud k ní dojde . Bylo konstatováno,
že v důsledku úpravy rozpočtu je možné přečerpat na příjmech, nikoliv na výdajích – tak by došlo
k porušení rozpočtové kázně. Bylo poukázáno na úpravu rozpočtu ve výdajích na elektřinu, kdy po I.
změně rozpočtu nakonec nedošlo k plánovanému navýšení výdajů. Paní ředitelka upozornila na
skutečnost, že dříve se rozpočtovala pouze dotace OÚ, nyní rozpočet obsahuje všechny položky
včetně dotace státní a projektových čerpání.

Čerpání rozpočtu za rok 2016 bylo schváleno jednomyslně počtem 8 hlasů.

3) Projednání a schválení návrhu rozpočtu na roku 2017
Pan Manhart - k položce Správa sítě a technické podpory: v prvním pololetí roku 2018 dojde k nové
legislativní úpravě na ochranu osobních údajů, doporučuje analýzu dopadu
Pan Novák - v rozpočtu se promítá školní jídelna, dříve se nerozpočtovala, nyní nově příspěvková
organizace s vlastním IČO
Pan Toplak - nedošlo k platbě příspěvků na provoz od ostatních obcí v plné výši, doporučuje od obcí
vymáhat zpětně
- náklady na plyn se zdvojnásobily, vedení školy doporučena optimalizace nákladů na
energie, proběhne tzv. aukce energií z pozici zřizovatele, bude se řešit komplexně
- u revizí a leasingu kopírek dochází k navýšení – vyšší počet revizí a pořízení nové
kopírky
Následovala diskuze o stavu rezervních fondů.

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen jednomyslně počtem 8 hlasů.

4) Diskuze a různé
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Ředitelka školy informovala přítomné o skutečnosti, že dochází k účetnímu oddělení školy a
jídelny. Škola se z daňových důvodů stává plátcem DPH a školní jídelna zůstává neplátcem. Na
doporučení daňového poradce k 1. 9. 2017 vznikne nová příspěvková organizace obce Školní
jídelna se samostatným IČO.
Dále informovala o stavbě tělocvičné haly s termínem kolaudace listopad 2017, která probíhá
podle plánu a o projektu Zlepšení klíčových kompetencí žáků v ZŠ Dolní Břežany. V případě
úspěchu v dotačním řízení z IROPu dojde také ke kompletnímu vybavení technických dílen pro
žáky včetně kuchyňky v prostorách současné tělocvičny.
Poslední informací ředitelky školy byla plánovaná změna ve školním řádu, kdy dojde k úplnému
zákazu používání mobilních telefonů pro žáky školy ve všech jejích prostorách. Toto opatření
školská rada podporuje s ohledem na ochranu dětí.
Iztok Toplak informoval nové členy školské rady o plánované spolupráci naší základní školy se
základní školou Bežigrad ve slovinské Lublani. Škola deleguje dva členy pedagogického sboru –
učitele Adama Galluse a učitele Jana Stejskala, kteří se budou na projektu podílet.
Další zasedání Školské rady proběhne v podzimním termínu a bude oznámeno s dostatečným
předstihem.
V Dolních Břežanech dne 19. 6. 2017
Zapsala: Jitka Langová
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