
Základní a mateřská škola Chýně, okres Praha-západ, Bolzanova 800, 253 03
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ŠKOLSKÁ RADA

Zápis ze 55. zasedání Školské rady ZŠ Chýně

Datum konání: 1.12.2021
Místo konání: ZŠ Chýně
Zahájení zasedání: 17:30 hod.
Přítomni: Tereza Čápová

Mgr. Miluše Janotová - online
Mgr. Kateřina Buncík - online
Bc. Simona Pospíšilová
Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy
Mgr. Zdeněk Kleisner - online

Omluvena: Ing. Petra Vacková

Schválení programu, zapisovatele a ověřovatele.
Školská rada schvaluje:
Zapisovatel: Tereza Čápová
Ověřovatel: Miluše Janotová

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu
2. Projednání rozpočtu školy na rok 2022

Pro: 5
Proti: 0
Program schválen.

2) Projednání provozního rozpočtu školy na rok 2022
Byl předložen návrh provozního rozpočtu základní a mateřské školy ve zjednodušené formě
(bez měsíčního rozpadu položek) ve výši 6 992 000 Kč (zaokrouhleno), tento návrh byl již
projednán na pracovním zastupitelstvu obce.
Na rok 2021 žádal ředitel školy o příspěvek zřizovatele ve výši 7 294 000 Kč (zaokrouhleno).
Letošní žádost je o 300 tisíc nižší.
Tereza Čápová návrh rozpočtu rozporuje a připomínkuje s tím, že by příspěvěk zřizovatele
neměl být nižší než v uplynulém roce a zdůvodňuje to následujícím:

● více než polovina částky z požadovaného příspěvku kryje náklady na energie, jejichž
cena se bude podle veřejně dostupných informací dále zvyšovat

● v předloženém návrhu je navýšena položka za elektrickou energii v mateřské škole
oproti minulému rozpočtu o 30 tisíc za rok, tj. 2500 Kč měsíčně, škola má od
podzimu ve režii další budovu mateřské školy v ulici Ecksteinova. Položka u školy je
vyšší o 176 tisíc, tj. 15 tisíc měsíčně.

● Rozdíl v příspěvku na plyn činí pro školu i školku 77 tisíc ročně, tj. 6500 Kč měsíčně.
● Rozdíl v příspěvku za vodné a stočné činí 9 tisíc ročně za školu i školku.
● Předpokládaný nárůst koncových cen pro zákazníky u plynu může být mezi 10-15%

a u elektřiny až o 20%.
Z jakých propočtů se při tvorbě rozpočtu vycházelo?



● V kategorii kurzové ztráty není v částce 6000 Kč zohledněna realizace několika
souběžně běžících mezinárodních projektů, převodem finanční podpory do
partnerských škol na Islandu a v rámci projektu Erasmus v roce 2021 dosáhly
kurzové ztráty částky přes 20 tisíc Kč. Pro rok 2022 dále pokračuje škola v projektu
EHP s Islandem, má schválený projekt Erasmus2 a podanou žádost na projekt
Erasmus3.

● Dochází ke zvýšení cen za svoz komunálního odpadu.
● V důsledku epidemie covidu má škola zvýšené náklady na úklidové prostředky.
● Ve škole i školce je větší počet dětí, žáků i pedagogů, dá se předpokládat nárůst

spotřeby kancelářských potřeb, především náklady na tisk a spotřeba papíru.
● V rámci roční kontroly BOZP byly stanoveny nutné opravy, které je potřeba v

budovách MŠ a ZŠ zrealizovat.
Jak jsou tyto skutečnosti zohledněny v rozpočtu?

Pan ředitel objasňuje postup při sestavování rozpočtu:
● oproti loňsku nemá škola v rozpočtu položku na vybavení nových tříd
● zároveň také není položka na spolufinancování dotace
● toto v rozpočtu oproti loňsku činí rozdíl cca 500 tisíc
● je možnost diskuse o přesunu prostředků mezi jednotlivými položkami v případě

nárůstu cen za energie například

Členové školské rady diskutují a vyjadřují svá stanoviska k návrhu rozpočtu. Závěrem
dochází školská rada ke shodě v následujícím:

“Školská rada předkládá panu řediteli návrh k přepočítání možné výše nákladů na
energie zohledňující avizované navýšení cen až o 20%, zohlednění mezinárodních
projektů na výši kurzových ztrát i dalších zmíněných podnětů. Následně pak navrhuje
jednání se zřizovatelem o předložení upraveného návrhu rozpočtu školy v obdobné
výši jako v roce 2021”.

Příští zasedání proběhne 2.2.2022 v 17:22 hodin.

Zasedání ukončeno v 18:00 hod.

Tereza Čápová, předsedkyně Školské rady................................................

Mgr. Miluše Janotová.........................................................................................

Mgr. Kateřina Buncík .................................................................................

Simona Pospíšilová .........................................................................

Ing. Petra Vacková .........................................................................

Mgr. Zdeněk Kleisner ........................................................................


