Školská rada 20. 3. 2018
Přítomni: pí uč. Krýdlová, pí uč. Vondrášková, pí uč. Sláviková, pí Tomášková, pí Pánková, pí
Oktábcová, p. Turek, p. Tureček
Omluveni: p. Petýrek
Hosté: L. Králová, pověřená řízením školy
Program zasedání:
1. Zahájení a přivítání přítomných.
Paní L. Králová, pověřená řízením školy a odstoupivší předsedkyně školské rady, přivítala
všechny přítomné a zdůvodnila omluvu nepřítomného.
2. Seznámení s programem zasedání.
Paní Králová seznámila všechny přítomné s programem zasedání.
3. Změny v ZŠ Bohutín.
K 30. 11. 2017 odstoupila z pozice ředitelky školy pí Vladimíra Melicharová a pověřena řízením
školy do doby jmenování ředitele/ředitelky školy na základě konkurzního řízení byla paní Lada
Králová, která tímto odstoupila z funkce dosavadní předsedkyně školské rady. V ZŠ Bohutín také
došlo k nutným změnám v rozvrhu a v úvazcích učitelů. Rodiče žáků byli o těchto změnách
informováni na stránkách školy i na společné schůzce v prosinci 2017.
4. Seznámení s výsledky doplňovacích voleb z řad pedagogů.
Ve škole proběhly doplňovací volby do školské rady. Jako zástupce z řad pedagogů byla do
školské rady zvolena všemi hlasy paní učitelka Blanka Krýdlová.
5. Volba nového předsedy ŠR.
Školská rada jednomyslně zvolila novou předsedkyni školské rady. Stala se jí paní Renata
Vondrášková.
6. Konec funkčního období ŠR – květnové volby.
V letošním školním roce končí tříleté volební období stávající školské rady. V měsíci květnu,
nejlépe při třídní schůzce rodičů dne 14. 5. 2018, proběhnou volby do nové školské rady.
7. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2018.
Školská rada byla seznámena s návrhem rozpočtu školy na rok 2018 a s návrhem
střednědobého rozpočtu do r. 2020. Rozpočet školy na rok 2018 bude navýšený o částku na
celkovou rekonstrukci počítačové učebny, navýšen je i rozpočet školní jídelny na nákup smažící
pánve. Součástí projednání návrhu rozpočtu byl i výsledek hospodaření školy za rok 2017 či
proběhlá inventarizace v ZŠ a návrhy na vyřazení doslouživšího školního majetku.
8. Seznámení s výsledky prosincové kontroly ČŠI.
Na přelomu listopadu a prosince proběhly v ZŠ Bohutín, okres Příbram, dvě kontroly ČŠI. Jedna
z nich proběhla na základě podnětu a prošetřovala celkem tři stížnosti. Dvě z nich vyhodnotila

ČŠI jako nedůvodné či neprokazatelné, jednu pak jako důvodnou, dle ČŠI nebylo informování
rodičů o změně režimu v ŠD včasné a doporučila kroky k nápravě. Nové vedení školy poté
přijalo příslušná opatření i ve spolupráci se zřizovatelem školy. Dále ČŠI vykonala veřejnosprávní
kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných školám a školským
zařízením. Dle kontrolních zjištění byly finanční prostředky poskytnuté škole ze státního
rozpočtu v roce 2016 a 2017 přijaty a použity oprávněně. Údaje o hospodaření s finančními
prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu věrně zobrazovaly zdroje, stav a pohyb těchto
prostředků. Veřejnosprávní kontrolou OSSZ nebyly zjištěny žádné nedostatky. VZP zjistila
drobný nedostatek, který škola uhradila. Kontrolou zřizovatele byly zjištěny nedostatky, ke
kterým se písemně vyjádřila Mgr. Vladimíra Melicharová (vyjádření je uložené u zřizovatele).
Kontrolou provádění finanční kontroly bylo zjištěno, že u kontrolovaného vzorku účetních
operací nebyly vedeny záznamy o provedení předběžné, průběžné a následné kontroly. Během
roku 2017 škola přijala nápravná opatření.
9. Informace pana starosty L. Turka.
Pan Turek, jakožto starosta obce Bohutín, zaslal bývalé paní ředitelce V. Melicharové dopis.
V něm ji mimo jiné znovu vyzývá k prokazatelnému a úplnému předání veškerých podkladů
týkajících se projektů školy financovaných z programů EU OPVK a OP VVV, které jsou nutné pro
budoucí bezproblémový chod školy v případě kontrol ze strany poskytovatele dotací. Tehdejší
ředitelka školy, paní Melicharová, prý na předchozí písemné výzvy obce obsažené v dopisech ze
4. 10., 6. 11. a 21. 11. 2017 nereagovala. ŠR proto na základě těchto informací doporučuje
současnému vedení školy vyzvat bývalou paní ředitelku Melicharovou k tomu, aby co nejdříve,
prokazatelně a úplně předala veškeré podklady týkající se projektů financovaných školou
z programů EU OPVK a OP VVV.
10. Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Bohutín, okres Příbram.
Pan starosta L. Turek ŠR informoval o tom, že obec Bohutín vyhlásí konkurz na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky naší školy.
11. Diskuze.
Diskutovalo se o výuce matematiky v ZŠ Bohutín, výsadbě stromků kolem školního hřiště,
plánech na bezpečnější okolí školy, o nadcházejícím zápisu do 1. třídy 5. a 6. 4. 2018,
pedagogové školy pozvali přítomné i širokou veřejnost na tradiční velikonoční jarmark konaný
dne 22. 3. 2018.

zapsala: Mgr. Miloslava Sláviková

ověřila: Bc. Marika Pánková

Renata Vondrášková, předsedkyně školské rady

