Zápis ze zasedání školské rady ze dne 22. 10. 2014
Přítomni členové školské rady:
Mgr. Šárka Havránková, Ing. Václava Hlaváčková, MBA, pan Marek Tichý, paní Ladislava
Staňková, paní Alena Hašková, paní Jitka Janouchová, Bc. Monika Trachtová, Mgr. Hana
Kvapilová

Omluvena:
Mgr. Hana Říhová
Přizvaní hosté:
PhDr. Lenka Pulcová, Mgr. Šárka Vondrová

Program:

1. Přivítání.
2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy ZŠ a MŠ Bez hranic
školní rok 2013/2014
3. Různé
4. Závěr

1. Přivítání.
Předsedkyně školské rady přivítala přítomné. Ředitelka školy Mgr. Šárka Vondrová seznámila
přítomné s Výroční zprávou svazkové školy ZŠ a MŠ Bez hranic, která zahájila svou činnost
1. ledna 2014.
1. Výroční zpráva se týká krátkého období od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014. Během této doby
musela být především dokončena organizační a ekonomická transformace na novou
organizačně právní formu školské právnické osoby.
2. Proběhlo velké množství „neviditelných“ vnitřních procesů (nastavení účetnictví a mzdové
agendy; audit sloučení a ekonomické transformace příspěvkových organizací na školskou
právnickou osobu; důkladná kontrola ze strany MŠMT; okamžitá kontrola OSSZ; zrušení
původních a založení nových bankovních účtů; intenzivní komunikace s rodiči o způsobu

plateb; vypovězení všech stávajících smluv a okamžité nastavení nových – s dodavateli energií,
potravin do školních jídelen; vypovězení původních pojistných smluv a okamžité založení
nových – odpovědnost za škodu, pojištění majetku; zpracování nových organizačních a
účetních směrnic; práce na sjednocení školního vzdělávacího programu, školního řádu;
podstatné změny realizovaných projektů – změna příjemce dotace, změna právní formy).
Zároveň bylo potřeba zachovat a zajistit plynulý chod všech pracovišť.
3. Seznámení s jednotlivými kapitolami Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Bez hranic:
1)Základní údaje o škole – název školy, sídlo školy, zřizovatel, vedení školy, školská rada,
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb.
2)Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy – celkový počet pedagogických
pracovníků, celkový počet provozních pracovníků, odloučená pracoviště ZŠ a MŠ Řevničov,
ZŠ a MŠ Mšec, ZŠ a MŠ Tuřany, MŠ Srbeč.
3)Údaje o zápisu k povinné školní docházce – pracoviště ZŠ Řevničov, pracoviště ZŠ Mšec,
pracoviště ZŠ Tuřany.
4)Výsledky vzdělávání žáků – tabulkové zpracování prospěchu žáků jednotlivých tříd za 2.
pololetí školního roku 2013/2014. Počty absencí podle tříd, ročníků a stupňů školy. Integrovaní
žáci. Žáci cizinci. Nadaní žáci. Žáci vzdělávající se dle RVP ZV – LMP na pracovišti ZŠ Mšec.
5)Údaje o prevenci sociálně patologických jevů pracoviště ZŠ Řevničov, pracoviště ZŠ Mšec,
pracoviště ZŠ Tuřany.
6)Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – leden až srpen 2014.
7)Prezentace školy na veřejnosti – Řevničov, Mšec, Tuřany. Společné akce svazkové školy
v období leden až červen 2014.
8)Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI – ve školním roce 2013/2014 neproběhla
kontrola ze strany ČŠI.
9)Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů – projekt „Ovoce a zelenina do
škol“ – ZŠ Řevničov, ZŠ Mšec. Projekt „Pohyb a výživa“ – ZŠ Mšec. Projekt „The European
Chain Reaction“ – ZŠ Mšec. Projekt „Inovace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce“ – ZŠ
Mšec. Projekt „EU – Peníze školám“ – ZŠ Řevničov, ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany. Projekt „Přírodní
učebna“ – ZŠ Mšec.
10)Údaje o předložených a školou realizovaných projektů financovaných z cizích zdrojů –
„Klubíčko slovíček“ – podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.
11)Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání – spolupráce s PPP, se SPC, se
Školskou radou při ZŠ a MŠ Bez hranic, s Místní akční skupinou Rakovnicko, s Místní akční
skupinou Přemyslovské střední Čechy.

12) Základní údaje o hospodaření školy – dotace ze státního rozpočtu na úhradu přímých
výdajů; dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa; provozní příspěvek
zřizovatele; další zdroje tvoří doplňková činnost definovaná ve zřizovací listině, sponzorské
dary a účelové dotace z různých zdrojů např. rozvojové programy MŠMT, dotační programy
EU.

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ Bez hranic
Předsedkyně školské rady zahájila hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ
Bez hranic – jednoznačně schválena.
3. Různé
3. 1. Přípravná třída
Opět zažádáme o Přípravnou třídu.
3. 2. Zabezpečení budovy školy ve Mšeci (zámek)
Prvotní opatření – kulaté kliky. Pan Pesl do 24. 10. 2014 předloží finanční rozpočet pro
instalaci bezpečnostního zařízení (videotelefony, videokamery).
ZŠ Tuřany chtějí kulatou kliku při vstupu do školy a kamery do ŠD (obě oddělení).
3. 3. Webové stránky školy
Ředitelka školy prosí o trpělivost. Webové stránky jsou stále v úpravě.
3. 4. Cambridgeské zkoušky
Mezinárodní jazykový certifikát 3. úrovně – paní Chytrá (centrum pro organizaci přípravných
kurzů pro Cambridgeské zkoušky; možnost přípravy i v našich školách, vše záleží na zájmu ze
strany žáků a jejich zákonných zástupců).
4. Závěr
Čtvrté zasedání školské rady se uskuteční v ZŠ Mšec (termín bude upřesněn).
Ve Mšeci dne 29. 10. 2014, zapsala Mgr. Hana Kvapilová

