Zápis ze školní rady konané dne 6. 2. 2014
Přítomni: Mgr. Dagmar Zapletalová, Mgr. Hana Finsterlová, Mgr. Pavel Majoršin,
p. Pavel Švestka, p. Miroslava Kremnická, p.Sylvie Švestková, p. Radek Bureš
1. Zpráva o hospodaření školy za rok 2013, rozpočet, hospodářská činnost skončila ziskem 48
907,- Kč. Provozní náklady činily 3 576 010,81-Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činil
219 446,43,-Kč. Rozpočet byl zřizovatelem naplněn, hospodaření bylo vyrovnané. Výdaje
za energie tvoří zhruba 1/3 rozpočtu, 1 297 393,18,- Kč. Provedeny nutné opravy, největší
náklady odstranění nadstřešních těles komínů. Na školním dvoře instalovány hrací prvky
(vyuţití především ŠD) a mobilní plot.
2. Škola získala finance z projektů: Ze Stonoţkou multikulturalitou, Zelená škola. Ve
spolupráci s Městem Plumlov a sponzory probíhá projekt Naučná stezka Plumlovem, jehoţ
autorkou je Mgr. Petra Finsterlová.
3. Plánovaný rozpočet na rok 2014: 3 850 000,-Kč. Výdaje na rok 2014 – plánované opravy:
rekonstrukce plotu (předpoklad 700 000,-Kč), oprava nájezdu na dvůr – prolomené panely,
oprava chodníku – hlavní vchod, revize střechy, rekonstrukce osvětlení – kabinet chemie,
malá tělocvična, chodby přízemí a 2.patro, 3x WC dívky, rekonstrukce učebny chemie –
podlaha, obloţení.
4. Ţivot ve škole, akce, soutěţe, olympiády, úspěchy ţáků (J.Doseděl Přírodovědný klokan:
1.místo v okr. kole, 3.místo v krajském kole, dějepisná olympiáda 1.místo v okr. kole a
olympiáda v německém jazyce 1.místo v okr. kole). Problémy s ničením školního majetku
ţáky.
5. Hodnocení prospěchu a chování za první pololetí 2013/2014. 76 ţáků samé jedničky,
celkem 177 ţáků prospělo s vyznamenáním a 1 ţákyně neprospěla. Ţádost o pokračování
v základním vzdělávání 10. rokem podali 2 ţáci. Přibývá integrovaných ţáků a ţáků se SVP.
6. SCIO testy 9. tř.
7. Ozdravný pobyt na horách „Lyţáček“ , 1.st.-přihlášení ţáci, H.Finsterlová, 31.1.2014.
8. Organizace LVK 10. – 14.2.2014.
9. Přijímací řízení na SŠ, počty ţáků 5., 7. a 9.tř.
10. Zápis do první třídy proběhl dne 24. 1. 2014, k zápisu se dostavilo 37 dětí, zatím zapsáno 30
ţáků, podáno 7 ţádostí o odklad.
11. Sponzoři školy v roce 2013.
12. Připomínky a postřehy od rodičů ke zlepšení vazby mezi ţáky – rodiči – školou.
1) Upozornění na malou výšku obruvníku chodníku před vchodem školy – nebezpečí
vjetí vozidla na chodník. Nelze změnit, neboť to souvisí s bezbariérovým přístupem
do školy.
2) Parkování před školou. Návrh řešení viz. projekt „Na zelenou“. Zatím nerealizován
pro nedostatek financí.
Příloha: 1/ prezenční listina ze zasedání školské rady
Vypracoval: dne 7. 2. 2014 Pavel Majoršin
Předseda školské rady: Pavel Švestka

