
ZÁPIS 

z 5. schůze Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Jindřichov, okres Bruntál,  

konané dne 24. dubna 2018 

Přítomni:  

Předseda školské rady:  Mgr. Martin Mišan 

Členové školské rady:  Eva Matušková 

    Mgr. Hana Smolíková 

    Lucie Rejdová 

Jana Barvíková 

    Jana Zábranská 

 

Hosté:     Mgr. Zlata Steuerová – ředitelka 

    Vlastimil Adámek – starosta 

 

Omluveni:    Zdeňka Profantová 

    Mgr. Ludmila Schaffartziková 

    Jana Schánělcová 

 

Program:  

1. Uvítání členů školské rady; 

2. Zápis do ZŠ Jindřichov; 

3. Úprava a aktualizace ŠŘ ZŠ a MŠ Jindřichov v souladu s aktuální legislativou; 

4. Hodnocení práce ředitelky ZŠ a MŠ zřizovatelem školy; 

5. Systém ocenění práce PP nad rámec stanovený náplní pláce; 

6. Hodnocení hospodaření ZŠ a MŠ Jindřichov za rok 2017; 

7. Plán akcí a údržby na školní rok 2018/2019; 

8. Plán dalšího konání ŠR; 

9. Další návrhy členů ŠR; 

10. Náměty, připomínky. 

 

1) Předseda školské rady zahájil jednání a provedl kontrolu účasti. 

 

2) Ředitelka školy podala zprávu o stavu zápisu dětí do první třídy: 

 zápisu se zúčastnilo 19 dětí; 

 OPŠD doložilo 5 rodičů – důvodem vady řeči; 

 provedena také osvěta v Dívčím Hradě;  

 

3) Ředitelka školy seznámila členy s plánovanými změnami ŠŘ v souladu s GDPR – budou 

provedeny drobné změny týkající se především fotodokumentace v budovách školy a 

zveřejňování na webových stránkách školy.  



4) Starosta obce předložil neúplnou verzi hodnocení školy, která bude v průběhu týdne 

dokončena a 2. 5. 2018 bude schválena na zasedání zastupitelstva obce.  

S tímto hodnocením jsou členové školské rady pouze seznámeni, mohou navrhnout změnu, 

dokument neschvalují, ale akceptují.  

 

5) Ředitelka školy objasnila způsob udělování finančních odměn pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům – ty jsou vypláceny jednotlivým pracovníkům měsíčně za 

provedenou a doloženou práci nad rámec stanovených pracovních povinností.  

 

6) Finanční prostředky školy jsou vlivem vysoké nemocnosti na všech pracovištích školy a 

častému zastupování nedostačující, proto čerpá škola prostředky na mzdy učitelů 

z finančních prostředků obce. Ani v příštím školním roce se situace nikterak nezlepší, stále 

dochází k financování školy ze strany kraje formou přidělených peněz na žáka – škola je 

podlimitní. V příštím školním roce ŘŠ plánuje přijmout PP na částečný úvazek, přičemž dojde 

k ponížení úvazků všech stávajících pedagogických pracovníků. Tato situace by měla pomoci 

vyřešit případné suplování v příštím školním roce a ředitelce a jejímu zástupci tak umožnit 

pravidelně provádět kontrolní a hospitační činnost.  

ŘŠ dále ŠR seznámila se záměrem využít možnosti studia v rámci Šablon II. – chce nastoupit 

studium Asistenta logopeda. Tímto dojde ke změně náplně jejího úvazku. 

Od 1. 4. 2018 nastoupila nová paní účetní, paní kuchařka, studium dokončil Mgr. et Ing. 

Kubisz, v květnu dokončí studium Mgr. Grossová.  O rozšíření aprobace má zájem Mgr. 

Mišan. 

 

7) Plánovaná údržba a rekonstrukce: 

 všichni pracovníci provedou kontrolu svěřeného majetku, podají návrh na vyřazení; 

 kvůli rekonstrukce tělocvičny požádala Mgr. Smolíková o dodatečnou kontrolu 

vybavení kabinetu tělocvičny; 

 MŠ: provoz bude zajištěn po celý červenec, dovybavit velké oddělení, dokončit šatnu, 

v kanceláři vznikne učebna, ve které bude probíhat doučování dětí a náprava řeči; 

 malá budova školy: dokoupen dataprojektor, budou vymalovány prostory školy; 

 obnova učebny IT: vybavit notebooky, tablety, (září/říjen bude předložen návrh);   

 tělocvična: v průběhu letních prázdnin proběhne zateplení střechy a výmalba; 

 školní knihovna: nakoupeno vybavení, sedáky, sedací pytle, podložky, koberec, bude 

vymalováno, natřou se regály, bude vytvořeno zázemí pro pedagoga; 

 

8) Další zasedání ŠR proběhne 12. 6. 2018 v 15:30 hod.   

 

9) SRPŠ – více zapojit rodiče, nejde jen o příspěvky, ale také o akce, škola je v evidenci, je 

nutné provést novou přeregistraci; 

PLYN – obavy rodičů o zdraví svých dětí byly vyvráceny, nešlo o únik plynu, v celé obci 

proběhlo čištění; 



INSPEKTORÁT PRÁCE – proběhla kontrola činnosti ředitelky školy, bude vypracována zpráva, 

zřizovatel bude se zprávou seznámen; 

JINDŘICHOVSKÝ ZPRAVODAJ – paní Barvíková požádala o aktuální shrnutí činnosti a aktivit 

školy. 

 

10) program dalšího zasedání ŠR – rozvrh a úvazky pro školní rok 2018/19, provoz o letních 

prázdninách a financování školy. 

 

 

 

 

Jana Zábranská          Mgr. Martin Mišan 

   zapisovatel                    předseda

             

 


