ŠKOLSKÁ RADA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání školské rady
Termín:
Přítomní členové rady:

15. 4. 2015 v 18.00 hod.
Iva Vrchotková, Petr Nádvorník, Hana Šeráková, Petra Jedličková, Jana De
Merlier, Jan Dörrer, Iztok Toplak, Jitka Langová, Markéta Mayerová
Omluvení členové rady:
Sůsová Barbara, Hejkalová Ingrid, Horňáček Petr
Host:
Iva Fischerová – ředitelka školy
________________________________________________________________________
1. Projednání a schválení čerpání rozpočtu za rok 2014
Členové školské rady hlasovali pro čerpání rozpočtu za rok 2014 v počtu 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování.
Čerpání rozpočtu bylo schváleno jednomyslně.
2. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2015
Ředitelka školy seznámila členy Rady s návrhem rozpočtu na rok 2015. Rozpočet na rok 2015 je navržen
jako schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji činí - 656 000,- Kč. Na celkovém schodku se podílí tři
mimořádné výdaje:
 Akustické řešení učebny přírodovědných předmětů
 Závěrečné vypořádání projektu RPP
 Generální oprava dřevěné fasády MŠ
Tyto výdaje budou zúčtovány z fondu reprodukce majetku (investičního fondu) a z rezervního fondu.
Prostředky jednotlivých fondů jsou zahrnuty ve stavech na účtech organizace.
Členové školské rady hlasovali pro návrh rozpočtu na rok 2015 v počtu 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
hlasování.
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl schválen jednomyslně.
V následné diskusi k tématu vystoupil pan Dörrer s návrhem, aby škola zvážila jednání s bankou ohledně
možnosti vyššího úroku a úpravy poplatků - při stavu a výši finančních prostředků na účtu by se dalo
dospět k zajímavé částce. Ředitelka Fischerová souhlasí s prověřením této záležitosti.
V 18.30 se na zasedání dostavila Markéta Mayerová.
3. Informace o průběhu dostavby pavilonu a školní jídelny
Dle informace ředitelky školy vše zatím probíhá dle harmonogramu, chystá se montáž oken, rozvody
elektřiny, dochází k výstavbě střechy, budova se bude omítat. Od pondělka 15. 6., po oficiálním ukončení
školního roku, se dle plánu chystá rekonstrukce kuchyně a jídelny.
4. Diskuse a různé
Jana De Merlier informovala přítomné o II. ročníku Dolnobřežanského vědeckého jarmarku, který se
bude konat 14. 5. 2015, tentokráte v návaznosti na mezinárodní rok světla a ve spolupráci s vědeckými
centry HiLASE, ELI a společností ÚDiF Brno.
Dolní Břežany se v průběhu léta rovněž zúčastní vzdělávací dobrodružné soutěže Vesmír 2015, nad níž
převzal záštitu ministr školství a jejímiž spolupořadateli jsou mimo jiné již zmíněná vědecká centra.
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ŠKOLSKÁ RADA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY
Ředitelka školy informovala o přípravách na realizaci vzniku tříd s rozšířenou výukou přírodovědných
předmětů a jazyků - projekt by měl být spuštěn v září roku 2016 a v tento školní rok by se měl týkat žáků
1 - 6. ročníků, návazně pak poběží až do ročníku devátého. V prvních třídách předběžně proběhne tzv.
rozšířený zápis, žáci vyšších tříd se účastní přijímacího pohovoru. Žáci budou od první třídy absolvovat
výuku angličtiny s rodilým mluvčím, rozšířené přírodovědné hodiny, hodiny osobnostního a sociálního
rozvoje, matematickou logiku aj., od 5. třídy pak přibude výuka II. cizího jazyka. Měsíční poplatek za
žáka v třídách s rozšířenou výukou se bude pohybovat kolem 2 500,- Kč, částka je zatím pouze
orientační. Současně se vznikem těchto tříd ředitelka školy deklaruje nejen zachování, ale i zvýšení
stávající úrovně výuky v ostatních třídách zejména v souvislosti s navýšením odborného pedagogického
personálu, jako jsou například rodilí mluvčí.
Další zasedání školské rady proběhne na podzim roku 2015 a bude svoláno elektronicky s dostatečným
předstihem.

V Dolních Břežanech zapsala dne 22. 4. 2015
Jitka Langová
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