Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ bratří Fričů Ondřejov (dále jen ŠR)
v Ondřejově dne 1.3.2018
Přítomni členové ŠR
Nepřítomni
Členové školské rady

Mgr. Marie Foltánková, Mgr. Zdeňka Lázničková, Mgr. Lenka Šourková, Dana Novotná,
Ing. Daniela Kalousová
Mgr. Viktor Votruba, Ph.D. - nemocen
6 členů celkem
Zástupci zřizovatele:
Mgr.Viktor Votruba, Ph.D., Mgr. Lenka Šourková
Zástupci rodičů:
Mgr. Marie Foltánková
Ing. Daniela Kalousová

Program

add1/

Plnění bodů
z minulého
jednání

Zástupci pedagogů:
Mgr. Zdeňka Lázničková
p. Dana Novotná
 Plnění bodů z minulého zasedání
 Reakce p. ředitele na podnět rodičů ohledně p. učitelky Macůrkové
 Dodatek k ŠVP – genetická metoda čtení
 Problematika náboru nových učitelů
 Odchody učitelů ze ZŠ v Ondřejově a jejich důvody
 Přehled projektů připravovaných, žádaných, resp. realizovaných na ZŠ
 Modifikace stránek školy směrem k informacím ohledně školské rady
 Ø hodnotu daná MŠMT:
o P. Šourková zjistila následující informace:
Max. rozpočtové určení (normativ na žáka) je13 740,- Kč/žák/2018. Je to
předpokládaný max. strop. Skutečná částka se dá spočítat až podle toho, jak se rok
odvíjí; nicméně malé vodítko toto je. V úvahu se však musí vzít také ostatní
náklady související s žáky např. doprava aj. V současném rozpočtu ZŠ je nyní
předpokládán nižší rozpočet na žáka ve výši 8 500 Kč. Finanční rezerva zde je.
Jednou z možností, jak využít finanční rezervu je alokovat ji na vytvořený fond
odměn, z čehož by se čerpaly finance na motivaci nových učitelů či učitelů obecně.
Viz níže (add4/), nutno projednat na Zastupitelstvu obce (p. Votruba)
 p. Votruba projedná na zastupitelstvu:
 Je nutno dávat pronájem tělocvičny do rozpočtu ZŠ, když na něj ZŠ
dostává od obce příspěvek? (navržena přímá platba OÚ do SKC)
Odpověď: Základní škola dotaci od obce na tělocvičnu nedostává. Obec se na provozu
školy podílí následovně:
Obec dává škole příspěvek na provoz školy, což za minulý rok činilo 1.8 mil korun,
v letošním rozpočtu je to 1.9 mil. korun. Další část našeho podílu na provozu školy je
tvořen financováním významnějších oprav školní budovy. Pro představu například
odvlhčení, instalace nové střešní krytiny, oken, vchodových dveří nebo plus částečný podíl
na opravu omítek a rozšíření topení (knihovna). V neposlední řadě zvyšujeme kapacitu
školy – vybudování podkrovní učebny (v budově školy), školní klub (úpravy, rekolaudace) a
letos další učebny (pravděpodobně kontejnery), přípravy na stavbu nové školy (5 mil.
Pozemek, tvorba studií , průzkumy atd.). Shrnuto, když se podíváte na rozpočet obce,

kapitolu školství, ihned je patrné, kolik dáváme v této kapitole. Dle mého pohledu se obec
velmi snaží.


Je nutno platit pronájem tělocvičny i v letních měsících
červenec/srpen, kdy není škola?
Bod číslo 2) Za prázdninové měsíce ZŠ pronájem neplatí.


Zjistit a srovnat výši poplatku, který platí SOKOL Ondřejov za pronájem
tělocvičny

Odpověď: V rámci dohody smlouvy mezi SKC a školou, platí ročně škola 98 000 Kč za
pronájem SKC. Pod tím se skrývá rezervace sálu dle platného školního rozvrhu a po
dohodě také v jiné době. Myslím, že smlouva je pro školu nastavena velmi výhodně, stačí
k tomu jednoduchá kalkulace. Rezervace zahrnuje cca 40 hodin týdně, což je 160 hodin
měsíčně. Vynásobíme-li to počtem školních měsíců – tedy 10 měsíců, máme zde 1600
hodin (a to nepočítáme ty mimořádné, které jsou možné a uvedeny jsou i ve smlouvě)
Z tohoto výpočtu vychází cca. 61,25 Kč za hodinu. Pro srovnání Sokol je účtováno 100 Kč za
hodinu. Běžná komerční cena v okolních obcích a městech je kolem 400 Kč za hodinu.
Myslím, že není na co si stěžovat.
Pokud by trval požadavek na přímou platbu, bude škole ponížen příspěvek obce o 98 000
Kč a bude přímo fakturován SKC. Bude ovšem nutná nová smlouva mezi obcí a SKC a
systém nebude tak flexibilní pro mimořádné pronájmy (komunikace obec, SKC, škola).


p. Votruba poptá p. Zajíčkovou ze Struhařova, kdo je poskytovatelem energií tam
(možnost nižší ceny) a také se podívá na spol. Amper Market

Odpověď: Paní starostku jsem ještě nekontaktoval, ale stane se tak do příští schůze.


Návrh ŠR: p. Votruba projedná možnosti příspěvku na kantora, popř. zajištění bytu pro
učitele na Zastupitelstvu obce Ondřejov viz také od add4/

Odpověď: Možnosti obce, jak přilákat kantory jsou velmi omezené. Obec nemůže suplovat
nedostatky v globálním financování školství. Nicméně ve vlastnictví obce je jeden byt,
který byl dán zcela k dispozici škole. Škola musí zvážit komu a za jakých podmínek tento
byt nabídne. Další ubytovací prostory nebo možné k transformaci na ubytovací prostory
obec nemá. Vzhledem k investicím do nové školy finance na novou výstavbu nebudou
v dohledné době.
Z mého hlediska je důležité nejen přilákat, ale také udržet. Pro to je pro mě velmi důležité
ještě předtím, než začneme shánět finance a vymýšlet další aktivity na podporu náboru
učitelů, zjistit důvody jejich odchodu, pokud odcházejí z jiných důvodů než důchodový věk.
Proto navrhuji, aby byly zjištěny tyto důvody u učitelů, kteří se chystají opustit naši školu
ke konci školního roku.


V. Votruba vytvoří novou adresu ŠR, posléze dojde k úpravě na web stránkách a starou
email adresu radaon@gmail.com přesměruje na novou
o Vše vytvořeno. Nutno změnit adresu pouze v úvodním přehledu na stránce
Základní informace (D. Novotná)



D. Kalousová zašle email p. Hudcové se seznamem členů ŠR k aktualizaci na web
stránkách ZŠ a zároveň vytvoří článek s informací o složení nové ŠR do časopisu
Ozvěny.
o Vše realizováno. Nutno odsouhlasit článek p. Votrubou. Pozor!!! Uzávěrka
příspěvku do OZVĚN právě probíhá! – V. Votruba


add2/

Reakce p.
ředitele na
podnět
rodičů
ohledně p.
učitelky
Macůrkové

add3/

Dodatek k
ŠVP –
genetická
metoda čtení

add4/

Problematika
náboru
nových
učitelů

Krizová situace v zajištění dalšího školního roku
 Školská rada upozorňuje vedení obce, že nastává krizová situace v zajištění dalšího
školního roku v rámci přijímaní žáků do první třídy z důvodu nedostatečné kapacity
místností.- V. Votruba
 Školská rada upozorňuje vedení obce, že stále nejsou udělány úkony v rámci
hygienických a školských norem na užívání učebny v SKC Ondřejov včetně zápisu
do registru MŠMT. – V. Votruba
 Školská rada apeluje na řešení problematiky získávání nových učitelů do ZŠ
Ondřejov a jejich motivaci (vytvoření speciálního finančního motivačního balíčku
aj.…). V. Votruba/M.Rovenský
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Odchody
učitelů ze ZŠ
v Ondřejově
a jejich
důvody
Přehled
projektů
připravovaný
ch, žádaných
resp.
realizovanýc
h na ZŠ
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add7/

Modifikace
stránek školy
směrem k
informacím
ohledně
školské rady

Školská rada bere na vědomí informace o postupu řešení stížnosti na výuku p.
Macůrkové viz dopis ředitele M. Rovenského ze dne 6.2.2018 a také fakt, že paní
Macůrková odchází na konci tohoto školního roku do důchodu (viz. Informace
rodičům na mimořádné třídní schůzce v lednu 2018 a info Školské radě ZŠ dne
20.12.2017 – M. Rovenský).
 Školská rada apeluje na ředitele školy a zastupitelstvo, aby se aktivněji zabývalo
náborem a motivací nových učitelů viz bod add4/ Problematika náboru nových
učitelů
 P. Lázničková dodala podklady pro vklad do ŠVP
Školská rada bere na vědomí, že bude přidáno do ŠVP v rámci přílohy

Školská rada nemá detailní informace o odchodu jednotlivých učitelů, nicméně
apeluje na vedení školy, aby vznikl motivační program, jak učitele na ZŠ udržet viz
bod add4

NEPROJEDNÁNO – odloženo na další jednání

NEPROJEDNÁNO – odloženo na další jednání

