
Zápis ze schůzkv školské rady při ZS a MS Ploskovice

Termín konání: 22. 6.20|5

Přítomni: Mgr. Miroslava Melicharová, ředitelka školy
Jaroslav Andrle, zástupce do ŠR zarodiče žáktl
Ing. Jan Kubů, zástupce do ŠR zapedagogy školy
Pavla Matějková, zástupce do ŠR zazŤizovatele

Omluveni: 0

Program jednání ŠR:

1. Seznámení s plogramem - rozpočet školy, certifikát, informace o žádostech o dotace,
pouŽití RF

2. Rozpočet školy

- neinvestiční náklady jdou podle nového financování přímo na obec, která školu
zŤizuje d. obec Ploskovice

- oproti předchozím rokům došlo ke snížení neinvestičních nákladů , takže pro školu
financování provozu složité

- V r. 20l5 vedení školy předložilo zřizovate|i návrh rozpočtu' který byl
zastupitelstvem obce schválen

3. Jednání o pronájmu budovy školy
- ředitelka školy členy školské rady seznámila s tím, Že starostka obce p' Petrů

Znovu vstoupila do jednání s Národním památkovým ústavem ve věci smlouvy o
pronájmu budovy školy (nájemní smlouvy jsou uzavirány na velmi krátkou dobu,
č,imžvzniká problém s financováním větších oprav; NPU se nepodílí na finančním
krytí, pro obec je sloŽité získat dotace)

- ze strany ŠR uyto doporučeno, aby se do jednání s NPÚ zapojili i starostové
přilehlých obcí a společně vyvinuli tlak naNPU na uzavŤeni smlouvy o pronájmu
s lepšími smluvními podmínkami

4. Certifikát.. Rodiče Vítáni..
- ředitelka školy seznámila členy ŠR s tím, Že vedení školy chce zažádat o přidělení

certifikátu ',Rodiče vítitni,,, cílem kterého je nastavit optimální podmínky
komunikacemezi rodiči a školou

- k přidělení certifikátu je třeba vyplnit formulář za zákonné zástupce - pověřen ŠR
p. Andrle

5. Informace o dotacích
- ředitelka školy členy ŠR informovala o stavu vyřizování dotací

dotace nazabezpečení školy - zatim nepřišla žádná odpověď
dotace na podporu polytechnického vzdělávání _ neprošlo přes KU
dotace čtenářská sramotnost _ zatim otevřená



6, Zádost o pouŽití rezervního fondu
- ředitelka školy požáda|azŤizovatele o souhlas s čerpáním rezervního fondu-

zakoupení 8 kusů tabletů do výuky pro žiky budoucí 6.třídy (edná se zejména o
využiti tabletů u žákt s dysporuchami)

Zapis z jednáni vyhotovila 23.6. 2015

I--,. .t
Podpisy členů ŠR: l. Andrle .{..""u:.*>.

Pavla Matěiková


