Zápis z jednání školské rady
Datum: 21. 3. 2012
Místo konání: zasedací místnost Sborovna ZŠ a MŠ křtiny Křtiny
Přítomni:
František Novotný – starosta obce Křtiny, Radek Brzobohatý, Ing. Jiří Pinďák,
Mgr. Kateřina Jelínková, Gabriela Fišerová, Eva Nevímová, Alena Jachanová,
Ing. Dagmar Bibrová, Ladislava Giblová
Omluveni: Lucie Matušková
Hosté: Mgr. Pavel Kellner- ŘŠ ZŠ a MŠ Křtiny, Martin Šimek – starosta obce Habrůvka,
zástupci rodičů Kamila Hlavatá, Markéta Navrátilová, Jitka Kretzová – vedoucí ŠJ
Program jednání:
1. Zahájení školské rady– František Novotný
2. Změna ve složení ŠR– František Novotný
3. Kontrola úkolů z minulé školské rady – František Novotný
4. Výsledek jednání starosty s pedagogy a následně s ředitel školy– Dagmar Bibrová
5. Výsledky kontroly hospodaření školy za rok 2012, čerpání příspěvku zřizovatele,
stravování a účtování stravného – František Novotný
6. Efektivita vedlejší hospodářské činnosti – Mgr. Pavel Kellner, František Novotný
7. Provozování MŠ v letních prázdninách, pravidla zavírání MŠ – František Novotný
8. Zpráva o možnostech rozšíření MŠ – František Novotný
9. Petice rodičů budoucích prvňáčků – Kamila Hlavatá, Markéta Navrátilová
10. Různé – František Novotný
Průběh jednání:
1. Zahájení a seznámení s programem – František Novotný
2. Na místo člena ŠR rezignovala pí Eva Nevímová (dítě v 9. ročníku), na její místo byla
kooptována Gabriela Fišerová (děti MŠ a 4. ročník), starosta poděkoval za práci
odstupující člence
3. K jednotlivým bodům:
ŠR navrhuje vedení školy tato opatření ke zlepšení hospodaření:
a) zapisovat odečet měřících přístrojů před zahájením pronájmu a po ukončení
pronájmu, vypočítat skutečný zisk (cena pronájmu - náklady na vodu, energii a mzdy).
b) zjistit možnosti trhu v dodávkách energií.
Dle sdělení ŘŠ nelze na elektroměrech sledovat spotřebu energie
Skutečný zisk nebyl vypočítán.
ŠR navrhuje řediteli školy sestavit hlavní inventarizační komisi, ve které budou
přítomni i zastupitelé obce a ukládá provést inventuru fyzickou a finanční dle sdělení
ŘŠ bylo splněno.
ŠR navrhuje vedení školy v rámci ŠVP PV prověřit možnosti zařazení hravé výuky
cizího jazyka (učební pomůcky pro děti, výukové programy pro nejmenší apod. ) –
nebylo splněno
4. S jednání byl vypracován zápis s odkazem na §§ Zákoníku práce, byl předán řediteli
školy. Na následné schůzce ŘŠ sdělil opatření, které k jednotlivým bodům zápisu
provedl.
5. Nebylo možné plné posouzení výsledku hospodaření školy za rok 2011, protože ŘŠ
nepředložil členům rady celkový rozpočet školy a jeho čerpání (Dotace státního
rozpočtu, příjem z grantů a projektů, vedlejší hospodářská činnost, příspěvek
zřizovatele.)
Členové rady se vyjadřovali k některým položkám uvedeným v čerpání příspěvku
zřizovatele a žádali ŘŠ o vysvětlení.

Stravování a účtování stravného je oblast kritizována i veřejností. ŠR navrhla opatření
ke zlepšení.
6. Souvisí z úkolem z minulé ŠR a je nutno požádat dodavatele o přehledy čerpání
energie. Provoz o hlavních prázdninách koordinovat s ubytováním zájmových skupin
a provozem MŠ o hlavních prázdninách.
7. Zřizovatel na základě žádosti zájmu rodičů požaduje provozovat MŠ i v části letních
prázdnin, s tím, že by mohl být provoz MŠ zkrácený. Jakékoliv uzavírání provozu MŠ
je nutno sdělit zřizovateli v 2 měsíčním předstihu.
8. K zápisu do MŠ se dostavilo 31 rodičů, žádosti o zařazení do MŠ lze vyhovět jenom 8
rodičům.
Tento zájem rodičů vedl k jednání o možnosti rozšíření MŠ. Starosta ÚM Křtiny
jednal s odborem školství JMK a následně spolu s ŘŠ s pracovnicemi Hygienické
stanice. Byl osloven projektant o vypracování příslušné dokumentace a s jeho
návrhem byli seznámeni členové rady. Vzhledem k tomu, že v návrhu projektu byly
příliš velké stavební úpravy stávajících prostor (budova čp. 65 – místnosti pro
Smrček), bude upřesněn zadávací návrh. Rozšíření prostor MŠ se jeví jako dočasná
záležitost na období 2 let pokud budou zařazeny pouze děti ze Křtin a Habrůvky.
Rozšířením možností přijímání dětí i z okolních obcí povede k dalšímu efektu a to je
následné naplněnosti ZŠ a využití její plné kapacity. S tímto rozvojem je spojena i
tvorba nových pracovních míst v obci a regionu. Další faktor je i ten, že v dojezdové
oblasti není žádné zdravotní sociální zařízení (jesle), kam by mohly být zařazeny 2
leté děti.
Za každým dítětem přichází do rozpočtu školy příspěvek od státu.
Finanční zdroje pro výstavbu – starosta obce Habrůvka přislíbil jak finanční
spoluúčast, tak možnost využití pracovníků OÚ, dále z ušetřené části rozpočtu ZŠ.
Spolupodílení okolních obcí s tím, že by určitý počet míst byl rezervován pro jejich
děti.
9. Petice rodičů byla projednána a zápis bude předán jak členům rady, tak zástupcům
rodičů.
10. Různé
a) Otevření druhé třídy školní družiny – Mgr. Pavel Kellner
Bude zahájeno jednání s příslušnými odbory školství o možnosti rozšíření kapacity
ŠD.
b) Asistence na škole – Mgr. Pavel Kellner
Je přislíben finanční příspěvek, který umožní zachování stávajících míst asistentek.
K dalšímu místu asistentky rodiče doposud nepředložili patřičné dokumenty. Žák
kmenově patří do Březiny, v současné době navštěvuje MŠ kde má asistentku a od
další roku postoupí do 1. třídy.
Zvýšení příspěvku na provoz ŠD z Kč 100,- na Kč 150,-.

Závěr:
1. ŠR ukládá ŘŠ předložení úplného rozpočtu školy za období roku 2011.
2. ŠR ukládá ŘŠ zprůhlednění hospodaření školy, jeho transparentnost a manažerskou
využitelnost.
3. ÚM bude provádět kvartální kontroly účetnictví školy.
4. ŠR navrhuje ŘŠ zajistit provoz oddělení předškolního vzdělávání o hlavních
prázdninách.
5. ŠR ukládá tato opatření vedení školy v zlepšení ekonomiky hospodaření školního
stravování:

Každý strávník obdrží automaticky v měsíci červenci přehled o množství odebraných
obědů a zaplacených cenách za celý školní rok. Během každého měsíce mohou
strávníci nebo jejich rodiče požádat o přehled a případné vysvětlení vedoucí ŠJ.
Omezení používání polotovarů a co nejvíce vařit obědy z prvotních surovin.
6. ŠR navrhuje vedení školy zajistit možnosti odečtu skutečně odebrané energie nejen
měsíčně, ale i denně (odběr při ubytování cizích skupin).
7. ŠR ukládá ŘŠ předkládat RŠ skutečný zisk při ubytování cizích skupin (cena
pronájmu - náklady na vodu, energii a mzdy).
8. ŠR navrhuje vedení školy v rámci ŠVP PV zařadit hravou výuku cizího jazyka (učební
pomůcky pro děti, výukové programy pro nejmenší apod. ) od nového školního roku,
s tím že by se na této aktivitě spolupodíleli rodiče.
9. ŠR navrhuje vedení obce a vedení školy dále pokračovat v realizaci otevření další
třídy MŠ a zajistit tak, co největší počet umístěných dětí do MŠ.
10. ŠR doporučuje ŘŠ, aby vyzval rodiče žáka z Březiny o předložení žádosti na OÚ
Březina (kmenově je zde příslušný) o zaslání příspěvku na provoz ZŠ, sem žák
postoupí z MŠ Křtiny.
11. ŠR navrhuje ŘŠ, aby navýšil příspěvek na ŠD o Kč 50,- , tzn. Poplatek za ŠD bude
činit Kč 150,-

Zapsala: Ladislava Giblová, Dagmar Bibrová
Schválil: František Novotný, starosta ÚM Křtiny

