
Školská rada ZŠ a MŠ Kamenický Šenov, nám. Míru 616  

 

 Zápis z jednání dne 19. 2. 2020 

 

Přítomni: 8 členů – M. Bártl, M. Třešňák, M. Král, P. David, E. Hovorka, K. Matysová, M. Vince, 

                                I. Petrusová 

Omluven: 1 člen - Z. Jech 

Host: M. Karhan – ředitel školy 

 

Program: Schválení Výroční zprávy o hospodaření školy za rok 2019 

                   

1. Mgr. Martin Karhan seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy (materiál poskytnut v předstihu 

v elektronické verzi). Proběhla diskuze k položkám: odměny pro žáky, opravy a údržba, vytápění 

mateřských škol. 

2. Dále proběhla diskuze o podávané žádosti z dotačního programu. Žádost se týká opravy sportovních 

ploch v obou školních halách, dále sociálního zařízení (dámské sprchy a všechny toalety) s důrazem na 

úsporu vody a lepší úklid, rekonstrukce osvětlení na sociálních zařízeních a rekonstrukce elektronického 

informačního zařízení. Otázky členů rady byly na skutečné zajištění podmínek v období udržitelnosti 

projektu (hlavně na zabezpečení podmínky o nekomerčním využití sportovní haly  -poměr 80%:20%). 

Ředitel školy potvrdil, že se tuto podmínku podaří zajistit. Také byla řešena otázka financování oprav (viz 

některé požadavky uvedené v závěru). 

3. Na návrh M. Krále a I. Petrusové proběhla diskuze o provozování parkouru v areálu školy. Dle 

školního řádu – Povinnosti žáků – bod d): Žák naší školy je povinen při každém svém počínání mít na paměti 

nebezpečí úrazu, chránit své zdraví. 

Závěr:  

 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019 byla schválena všemi přítomnými  

členy jednohlasně. 

 Školská rada požaduje: a) detailní informace o položkách: 501 – odměny pro žáky a  

                                          občerstvení na akcích, 511 – ostatní opravy a údržba, použití fondů,  

                                      b) ve výroční zprávě o hospodaření školy za rok 2020 rozdělit položku  

                                           odměny pro žáky a občerstvení na akcích. 

 Detailní informace doručí ředitel školy M. Bártlovi a ten následně rozešle zbylým členům školské 

rady. 

 Školská rada doporučuje informovat rodiče žáků prostřednictvím třídních schůzek a žákovské 

knížky o předcházení rizikovému chování dětí – provozování parkouru v areálu je v rozporu se 

školním řádem. 

 

 

zapsala: I. Petrusová 


