
ZÁPIS 

z 8. schůze Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Jindřichov, okres Bruntál,  

konané dne 1. listopadu 2018 

Přítomni:  

Předseda školské rady:  Mgr. Martin Mišan 

Členové školské rady:  Eva Matušková 

    Jana Barvíková 

    Mgr. Alžběta Balvanová 

    Lucie Rejdová 

    Jana Schánělcová 

    Jana Zábranská 

Hosté:     Mgr. Zlata Steuerová – ředitelka 

    Vlastimil Adámek – starosta obce 

Omluveni:    Zdeňka Kobínová 

    Jana Schánělcová 

 

Program:  

 schválení Výroční zprávy za školní rok 2017/2018 
 schválení rozpočtu na kalendářní rok 2019 
 předložení koncepce rozvoje školy 
 informace o vzniku ŠPP 
 kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
 navýšení rozpočtové položky – ochranné pomůcky BOZP 
 kritéria ocenění pedagogického pracovníka 
 souhlas ŠR – pověření jednat o rozpočtu v obci Vysoká 
 vznik účtu tříd, ocenění žáků 9. ročníku 
 změny ve fungování ŠR 

1) Předseda školské rady zahájil jednání a provedl kontrolu účasti.  
 
2) Výroční zpráva školy za školní rok 2017/18 byla bez připomínek schválena. 
 
3) Předložen návrh rozpočtu školy: 

 nutná úprava podmínek ve školní kuchyni – lednice, klimatizace; 

 MŠ – vyměnit koberec, nakoupit nábytek; 

 ICT – nákup vybavení cca 50 000,-Kč, v řešení dotace; 

 kamerový systém pro areál školy cca 80 000,-Kč; 

 podlimitní stav školy – dofinancování platů zaměstnanců školy cca 500 000,-Kč; 

 GDPR – 36 000,-Kč; 

 parkoviště u MŠ – v řešení. 
 



4) Koncepce rozvoje školy:  
Očekává se spolupráce pedagogických, nepedagogických zaměstnanců školy, školské rady, 
rodičů a široké veřejnosti školy – do příští schůze si všímat detailů, předložit návrhy na 
zlepšení. 
 
5) Informace o vzniku ŠPP: 
Spolupráce výchovného poradce, školního metodika prevence, koordinátora ŠVP, 
koordinátora EVVO, koordinátora ICT; ŘŠ zpracovává dokument Škola jako bezpečné místo. 

6) Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. 

7) Navýšení rozpočtové položky: 
Ochranné pomůcky BOZP. Do Kolektivní smlouvy bude zavedena změna o využití finančních 
prostředků pro nákup ochranných pomůcek  i pro vychovatelky, učitelky v MŠ. 

8) Kritéria ocenění pedagogického pracovníka: 
Příloha Vnitřního platového předpisu uvedeného v Kolektivní smlouvě. 

9) Souhlas ŠR – pověření jednat o rozpočtu v obci Vysoká:  
Podmínka 13 dětí, v řešení dofinancování, v úvahu se bere zrušení provozu MŠ. 
Hlasováno: 7 x ANO, nikdo se nebyl proti a nikdo se nezdržel. 
 
10) Vznik účtu tříd, ocenění žáků 9. ročníku:  

 každé třídě bude zřízen podúčet, na kterém si budou žáci spořit, aby mohli  
v 9. ročníku vycestovat např. do zahraničí; 

 možnost brigády – výsadba stromků ve spolupráci se zaměstnanci obce, TU a rodiči – 
výdělek vložen na tento účet; 

 zavést pravidelný roční/měsíční příspěvek; 

 škola ve spolupráci s obcí zajistí celé třídě příspěvek na dopravu; 

 na hromadných třídních schůzkách vybrat z řad rodičů jednoho zástupce, který se 
ujme organizace akcí, které by mohly přispět do společné kasy, bude s rodiči 
komunikovat, podávat jim informace. 
 

11) Změny ve fungování ŠR:  
Paní Kobínová nebude dále vykonávat funkci zapisovatelky, zápisy z porad zajistí J. 
Zábranská. 
 
12) Diskuze:  

 obec je zapojena do investičních akcí, je vypracován územní plán na opravy 
parkoviště u MŠ – nebude se čerpat z rezerv školy ani obce, čeká se na možnost 
čerpání dotace; 

 v rámci požadavků ze strany ŘŠ budou provedeny pouze nejnutnější opravy. 

 

Jana Zábranská          Mgr. Martin Mišan 

   zapisovatel                    předseda

             


