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ŠKOLSKÁ RADA

Zápis z 61. zasedání Školské rady ZŠ Chýně

Datum konání: 29.11.2022
Místo konání: Online
Zahájení zasedání: 19:30 hod.
Přítomni: Tereza Čápová

Mgr. Miluše Janotová
Mgr. Kateřina Buncík
Mgr. Jaroslav Novák – ředitel školy
Mgr. Zdeněk Kleisner

Omluveni: Ing. Simona Pospíšilová
Ing. Petra Vacková

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

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
3. Projednání rozpočtu školy na rok 2023
4. Informace k organizaci voleb do školské rady
5. Různé

Pro: 4
Proti: 0
Návrh usnesení přijat.

2) Kontrola úkolů: Pan ředitel poslal opravenou výroční zprávu - splněno. Zveřejněna bude
po korektuře. Zůstává úkol - prezentace k výstupům ze strategického plánu.
Na dotazy rodičů bylo zodpovězeno.

3) Projednání rozpočtu školy pro rok 2023
Ředitel překládá návrh provozního rozpočtu, žádost o příspěvek zřizovatele je ve výši
8 730 000 Kč + 150 000 Kč na investice. Členové řady požadují bližší specifikaci financí pro
školu a školku, v rozpočtu se objevuje již nová budova MŠ u Billy. Předložení rozpočtu
předcházel rozhovor pana ředitele s paní starostkou o reálných možnostech, o zdražování
energií, investicích a opravách. Navýšení se jeví adekvátní, položky jsou navýšeny zhruba o
30%. U položky služby ICT došlo ke snížení, v minulých letech byla předimenzovaná. Počítá



se s otevřením nové budovy školky od září 2023, navyšuje se položka nákup nábytku a
vybavení do dvou oddělení.
Komentář k výši příjmu za školkovné - počet dětí je navýšen, ale příjem je oproti loňskému
roku nižší, nebylo kalkulováno s budoucími žáky v MŠ Billa (až do září 2023) a zároveň je
více předškoláků.
V letošním roce se mění struktura žádosti o finanční příspěvek.
Navyšovalo se v položkách, kde se reálně zvyšují ceny - úklidové prostředky, energie,
služby.
Nově je přidána položka preventivní programy pro třídní kolektivy - v minulosti nebyla tato
položka akceptována s tím, že má škola požádat o projekty a dotace, těch ale moc není a
jsou často nedosažitelné.
50% nákladů tvoří energie ve všech budovách.
Příjem má škola také z pronájmů - aula, třídy pro kroužky, školní byt ve škole a nově i ve
staré škole. Za halu naopak škola hradí pronájem obci za školní kroužky.
Zaznívá otázka, zda bude tento provozní rozpočet s ohledem na ekonomický vývoj
dostačující, v minulých letech škola zvládla hospodařit s kladným výsledkem, zvládla
plánované opravy, investice. Předložený rozpočet zohledňuje stávající situaci a počítá se
zdražováním v oblasti energií i služeb.

Školská rada projednala návrh rozpočtu a před jeho předložením zřizovateli nemá žádné
zásadní připomínky nebo podněty.

4) Informace k organizaci voleb do školské rady
Shrnutí informací k vyhlášeným volbám členů za pedagogy a zákonné zástupce, volby jsou
vyhlášeny, organizace voleb je zveřejněna, termín na přijetí kandidátek je do pátku 2.12.,
aktuálně zatím za rodiče kandidátky nejsou, ale máme informaci o pár zájemcích.
Po proběhnutí voleb a zvolení nových členů začne jejich funkční období po skončení
funkčního období stávající školské rady, které trvá do 30.1.2023.
Následně pan ředitel zprocesuje svolání prvního zasedání nově zvolené školské rady, na
něm se zvolí předseda a projedná jednací řád.
Výzva směrem ke zřizovateli k projednání a schválení nového volebního řádu.

5) Informace ke svazkové škole - vše běží podle harmonogramu, schůzka k přesunu dětí
byla plánovaná, ale koncept není ještě úplně dopracován, proto se termín přesouvá.

Zasedání ukončila předsedkyně v 20:15 hod.

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

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

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

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


