ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLINSKO, LEŽÁKŮ 1449, OKRES CHRUDIM
SE SÍDLEM LEŽÁKŮ 1449, 539 01 HLINSKO
1. zasedání školské rady ve školním roce 2020/2021
Datum:

12. 10. 2020

Přítomni:

Monika Zahálková; Mgr. Jana Kavalírová
Květoslava Klinecká, Ludmila Hudcová
Bc. Věra Sokolová; Bc. Martin Vtípil, DiS.

Nepřítomen:
Hosté:

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA
PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Školská rada projednala a schválila ředitelem školy předložený dokument „Výroční
zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020“.

2) Vnitřní předpisy školy
Ředitel školy předložil školské radě k projednání a schválení následující dokument:
a) Školní řád (č. j. 005/2020).
Školní řád školy byl aktualizován v návaznosti na novelu školského zákona nově
upravující problematiku distančního vzdělávání žáků.
Školská rada výše uvedený vnitřní předpis školy projednala a bez výhrad schválila.
Školní řád školy bude účinný od 13. 10. 2020.

3) Realizované investiční akce / projekty
a) V průběhu hlavních prázdnin byla dokončena:
- rekonstrukce chlapeckých sociálních zařízení v 1. a 2. patře pavilonu učeben;
- výměna skleněných výplní oddělujících kmenové třídy od společných prostor
v 2. patře pavilonu učeben;
- výměna jedné ze stupaček (rozvodů vody a odpadů) v pavilonu učeben
procházející odbornou učebnou zeměpisu (technická příprava učebny
pro realizaci projektu „Odborná učebna zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“.
b) V průběhu školního roku 2019/2020 byl zrealizován projekt „Odborná učebna
přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“ v celkové hodnotě 1 015 384,66 Kč. V rámci
projektu byla vybudována nová pracovní místa vybavená žákovskými mikroskopy
a trvalými biologickými preparáty určenými pro samostatnou badatelskou činnost
žáků 1. i 2. stupně školy.

4) Připravované investiční projekty
V školním roce 2019/2020 byla vedením školy zpracována studie proveditelnosti,
která je nedílnou součástí žádosti o poskytnutí finančních prostředků nezbytných
pro realizaci projektu „Odborná učebna zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“.
Žádost zpracovaná a podaná Dotačním oddělením Městského úřadu Hlinsko byla
poskytovatelem dotace schválena (předpokládaný termín projektu realizace do konce
04/2021).

5) Realizované neinvestiční projekty:
a) Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Ležáků Hlinsko
V rámci žádosti o státní dotaci na realizaci projektu „Dlouhodobá primární prevence
na ZŠ Ležáků Hlinsko“ získala škola finanční příspěvek ve výši 73 260 Kč.
Podpořené a aktuálně realizované aktivity:
- preventivní programy v oblasti specifické primární prevence pro žáky ve třídách
6. – 9. ročníku;
- další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence.
b) Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji
Na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010
získala škola finanční příspěvek ve výši 90 413,60 Kč (finanční prostředky určené
na zajištění stravy v zařízeních školního stravování v době trvání od 01. 09. 2020
do 30. 06. 2021).

6) Návrh rozpočtu na kalendářní rok 2021
Školská rada projednala návrh rozpočtu na kalendářní rok 2021 (provozní příspěvek
zřizovatele na provoz školy, návrh investic pro rok 2021).
Do návrhu investičních oprav pro rok 2021 byl zanesen požadavek na finanční
prostředky potřebné pro realizaci následujících investičních akcí:
a) rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí pavilonu učeben a oprava úklidových
místností;
b) výměna dvou skleněných výplní oddělujících kmenové třídy od společných
prostor (chodby) v 1. patře pavilonu učeben;
c) výměna kovových zárubní dveří a protipožárních dveří v 1. a 2. patře pavilonu
učeben;
d) výmalba v pavilonu učeben spojená s pracemi uvedenými v bodech b) a c);
e) výmalba - vybrané prostory budovy dislokovaného pracoviště školy Poličská 757,
Hlinsko.
Návrh výše příspěvku na provoz vychází z reálných nákladů spojených s činností školy,
z požadavků zákonných zástupců žáků průběžně zjišťovaných během školního roku
a z protokolů navazujících na kontroly provedené příslušnými kontrolními orgány.

7) Počet žáků ve školním roce 2020/2021
Ředitel školy seznámil školskou radu s počtem žáků školy ve školním roce 2020/2021:
a) Základní škola, Ležáků 1449
b) Základní škola, Poličská 757

220 žáků;
35 žáků.

8) Personální zabezpečení činnosti školy
a) Ve školním roce 2020/2021 byly nově přijaty dvě asistentky pedagoga na pracoviště
školy Ležáků 1449.
b) Na zkrácený pracovní úvazek byla přijata vychovatelka školní družiny.

Usnesení:

-

Přílohy:

-

V Hlinsku dne 12. 10. 2020

Zapsal: Bc. Martin Vtípil, DiS.

……………………………………………..

Ověřil: Květoslava Klinecká

……………………………………………..

Mgr. Jana Kavalírová

……………………………………………..

Bc. Věra Sokolová

……………………………………………..

Monika Zahálková

……………………………………………..

Ludmila Hudcová

……………………………………………..

