Zápis z jednání Školské rady ZŠ Kobylí
č. 1/2018

Datum:

21.3.2018 v 17:00 hodin

Přítomni:

Matějovičová Jana, Mikulicová Pavlína, Možný Jiří, Novotná Věra, Ondrušová
Marie, Pešová Marta, Sovadinová Alena, Tesáková Světlana, Zálešáková Iveta

Hosté:

Janda Vlastimil

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, jmenování zapisovatelky
3. Projednání závěrečného účtu ZŠ Kobylí
4. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ)
5. Informace ze školy
6. Ukončení funkčního období
7. Různé
8. Závěr

Průběh jednání k jednotlivým bodům programu:
1. Předseda školské rady J. Možný zahájil jednání školské rady, přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina a rada je usnášeníschopná. Všechny
přítomné seznámil s programem.
2. Školská rada schválila program jednání a byla jmenována zapisovatelka Pavlína Mikulicová.
3. Předseda J. Možný předal slovo řediteli školy V. Jandovi. Ředitel školy přiblížil školské radě
jednotlivé položky závěrečného účtu. Hospodářský výsledek roku 2017 v částce 87.913,50Kč
bude převeden do fondu rezerv. Předseda školské rady J. Možný se dotázal, zda má někdo
připomínky k závěrečnému účtu a protože se nikdo nepřihlásil o slovo, dal hlasovat.
Školská rada schválila závěrečný účet Základní školy Kobylí.
4. Školské radě byl předložen návrh na projednání fondu SRPDŠ, zda i nadále plní svoji funkci
a případně navrhnout jeho další využití. Do tohoto fondu přispívají rodiče vždy za
nejmladšího žáka školy, částkou 300,- Kč. V současné době je z fondu hrazena jedna cesta
do divadla každému žákovi ročně a žákům 7. tříd se hradí doprava na hory. Je neúměrné,
že platí stejně rodina s jedním dítětem jako s více dětmi. Dojíždějící z okolních vesnic platí
až od šesté třídy a místní od první, ale doprava na hory se jim uhradí stejně a v případě
neúčasti na některé ze dvou aktivit, příspěvek nečerpá. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo
najít jiné - spravedlivější využití, padl návrh zrušit fond SRPDŠ a za každé dítě se bude platit
individuálně podle uskutečněných akcí.
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Návrh J. Možného, již vybrané finance rozdělit poměrným dílem mezi nižší a vyšší stupeň a
vybírání poplatků se zrušit. V. Janda navrhuje ukončení vybírání poplatků a zrušení fondu
až po dočerpání financí. Všichni přítomní souhlasí s návrhem zrušení fondu.
Školská rada schválila ukončení výběru příspěvků do fondu SRPDŠ a po vyčerpání
finanční částky navrhla zrušení fondu SRPDŠ.
5. Informace ze školy:
- ředitel školy informoval o úspěšné dotaci na školní hřiště a začínajících pracích. Nové
hřiště by mělo být hotové do konce května, ještě před prázdninami ho všichni žáci využijí.
Na konci března se také rozběhne oprava školní střechy, která je v havarijním stavu.
- ředitel školy informoval, že v letošním roce ukončí docházku 1 devátá třída, ale přibude 1
šestá třída, po mateřské dovolené se vrátí paní učitelka Tomková.
- zástupkyně ředitele M. Pešová informovala, že ve vycházejícím ročníku je převaha chlapců,
proto i ve výběru budoucího povolání převládají technické obory. Celkem 17 žáků si vybralo
4 -leté studium s maturitou a 6 žáků se rozhodlo pro 3 -leté učební obory.

6. Předseda školské rady upozornil na konec tříletého funkčního období školské rady.
Zřizovatel vyhlásí v zákonném termínu volbu do nové školské rady na další období tří let.
Dalším oprávněním školské rady je podání návrhu na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Podle Školského zákona v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před
uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy (dále jen „šestileté
období“) může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá
ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele
vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od
České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá
ředitele podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního
šestiletého období běžet další šestileté období.
Po diskuzi všech přítomných a zvážení všech pro a proti, školská rada nepovažuje za nutné
vyhlašovat nové výběrové řízení.
Školská rada nepodává zřizovateli návrh na vyhlášení konkursu na ředitele Základní
školy Kobylí.

7. Různé:
- předseda školské rady požaduje, aby nová školská rada pokračovala kontinuitně a
kontrolovala usnesení, návrhy a požadavky, které podala současná školská rada (stížnost
dětí na malé porce ve školní jídelně, světlo u vchodu do školy a další podněty…).
- ředitel školy informoval o novém předpisu na ochranu osobních údajů – GDPR, které je
nutné dodržovat od 25. 5. 2018, v této souvislosti je nutné schválit změnu Školního
vzdělávacího programu.
Školská rada schválila dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Základní školy
Kobylí ve znění:
S platností od 25. května 2018 škola dodržuje všechny platné zákonné povinnosti
vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění a
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů
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8. Předseda školské rady J. Možný vznesl dotaz na všechny přítomné, zda má někdo ještě
nějaké připomínky nebo dotazy a protože se nikdo nepřihlásil o slovo, ukončil v 18:20 hodin
jednání školské rady.

Usnesení:
-

Školská rada schválila závěrečný účet Základní školy Kobylí

-

Školská rada schválila ukončení výběru příspěvků do fondu SRPDŠ a po vyčerpání
finanční částky navrhla zrušení fondu SRPDŠ

-

Školská rada nepodává zřizovateli návrh na vyhlášení konkursu na ředitele Základní
školy Kobylí.

-

Školská rada schválila dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Základní školy
Kobylí ve znění: S platností od 25. května 2018 škola dodržuje všechny platné
zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
v aktuálním znění a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů

………………………………….
zapsala, Pavlína Mikulicová

……………………………………
ověřil, Ing. Jiří Možný
předseda Školské rady
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