Zápis z jednání Školské rady Masarykovy základní a Mateřské
školy, Hradec Králové-Plotiště ze dne 18.10.2012
Přítomni:
Mgr. Libuše Moníková
Ing. Libor Nejedlý
Mgr. Marcela Šimůnková
Mgr. Helena Holečková
p. Jiří Stuchlík
p. Josef Verner
Omluven:
Hosté: PaedDr. Ilona Hojná

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení - přivítání členů a seznámení s programem
Nové volební období ŠR
Seznámení s rozpočtem
Diskuze
Organizace Školské rady pro příští období
Závěr
Průběh jednání:

1. Zahájení - přivítání členů a seznámení s programem
2. Výroční zpráva
Výroční zpráva byla schválena 12.10.2012 bez připomínek.
Dosud nebyl výrazný problém s rozpočtem. Vliv má zvýšený počet žáků ze 149 na
215 v příštím školním roce.
Problém nastává letos prostředků je o 1/3 nižší než v roce 2011
Na Severní školce v květnu nové škorni hřiště.
Vybavení nové počítačové učebny a další nové vybavení.
Nedostatek v rozpočtu na nepedagogy – výdej obědů 2 pracovnice na 5 a 6 hodin ve
škole. 70 tisíc se nedostává na výdej obědů zažádáno o navýšení prostředků na výdej
stravy o 45 tisíc. Vloni bylo zažádáno o převod 110 tisíc z platů pedagogů na platy
nepedagogů.
Zásadní problém nastal v rozdělení rozpočtu na pedagogy na nepedagogy a
znemožnění v rámci rozpočtu školy mít jeden rozpočet kde by se nesoulad mezi
kategoriemi zaměstnanců vyrovnával.
Provozní rozpočet dává město, vypracovala se rozpočtová tabulka pro výpočet
provozního rozpočtu.
Návrh na změnu systému na úsporu bankovních poplatků.
Změna systém grantů pro školní akce z původního návrhu se po připomínkách
ředitelů škol upravoval.
Prověřit možnost čerpání i z jiných odborů například životního prostředí, nebo pro
sport.
V dalším školním roce 2 první třídy.
3. Schválení jednacího řádu
Jednací řád byl schválen jednomyslně
4. Diskuze
Schválení grantu pro vybavení přírodovědné laboratoře z fondu životního prostředí

Možnost čerpat i z jiných fondů například z fondu pro cestovní ruch a kulturu
Nové vybavení do školy – nová interaktivní tabule
Informace o 5. Školním plesu .
Informace o vývoji školy na příští období.
5. Organizace Školské rady pro příští období
Příští jednání ve čtvrtek 18.4.2013 od 14:30 budově ZŠ Plotiště.
6. Závěr
Na vědomí:(e-mail)
Mgr.Libuše Moníková libuse.monikova@mmhk.cz
Ing. Libor NEJEDLÝ nejedly.libor@seznam.cz
p.Jiří Stuchlík jiristuchlik@email.cz
p.Josef Verner josefverner@email.cz
Paed.Dr.Ilona Hojná hojna.ilona@seznam.cz
Mgr. Marcela Šimůnková maselka@seznam.cz

V Hradci Králové 22.3.2012

Zápis provedl: Jiří Stuchlík

