Základní a Mateřská škola Brozany nad Ohří, příspěvková organizace
Školní 36, 41181 Brozany nad Ohří, IČO 70695482

Zápis č. 30/2017 ze schůze školské rady ZŠ a MŠ
Brozany nad Ohří konané dne 26. dubna 2017
Přítomni:
J. Zázvorka – předseda školské rady
Mgr. Eva Švihnosová – místopředsedkyně
Mgr. Radka Krunclová
Vlastimil Kotě, Dis.
Pan P. Rych
Pan V. Čistý
Mgr. Alice Marešová – ředitelka školy jako host
1. Zahájení
Předseda školské rady zahájil schůzi v 16:00h s tím, že školská rada je usnášeníschopná a
seznámil přítomné členy s programem jednání. Zároveň přivítal nového člena z řad rodičů,
pana Václava Čistého.
Program jednání:
1) Zahájení
2) Hodnocení činnosti školy a kontrola plnění usnesení z minulé schůze ŠR
3) Výsledky hospodaření a rozpočet, informace ředitelky školy
4) Diskuse
5) Závěr
2. Hodnocení činnosti školy a kontrola plnění posledního usnesení
Od 1. 9. 2017 funguje ve školách inkluzivní vzdělávání. V naší škole je aktuálně 14 dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Ve 4. třídě pracuje sdílený asistent. Na
inkluzivní vzdělávání jsou čerpány prostředky z fondů EU.
Škola bude v rámci dostupných šablon čerpat dotační prostředky na vzdělávání pedagogů
v oblasti výuky matematiky a inkluze, dále na pedagogickou intervenci (doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem), školního asistenta. Školní asistent funguje jako
pomocný personál například při odvádění dětí do školní jídelny, družiny nebo zájmové
útvary. Mateřská škola bude čerpat dotační prostředky na chůvu a na organizaci
pravidelných setkávání s rodiči.
Proběhla také schůzka s pracovnicemi OSPOD, ze které vyplynul závěr, že je nutné posílit
spolupráci také s obcí, neboť zde začíná vznikat sociálně vyloučená lokalita, stoupá počet
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
3. Výsledky hospodaření a rozpočet školy, informace ředitelky školy
Rozpočet na rok 2017 byl stanoven ve výši 1.300.000,- Kč, dosud bylo vyčerpáno
400.500,- Kč. Za opravy hromosvodů bylo zaplaceno Kč 25.000,-.
Byl zřízen fond investic. Dojde znovu k přepočtení výše školkovného a poplatku za školní

družinu. V dohledné době jsou očekávány personální změny ve školní družině, mateřské
škole i základní škole spojené s odchodem zaměstnankyň na mateřskou dovolenou popř.
ukončení pracovního poměru.
Byla podána žádost o dotace v rámci IROP na celkovou rekonstrukci školy a půdní
vestavbu s novými učebnami.
Proběhla kontrola KHS ve všech střediscích. Kontroloři shledali bez závad ZŠ a ŠJ. Avšak
sociální zařízení ve školní družině bylo označeno za nevyhovující z hlediska stavu a
vhodnosti vybavení pro věkovou kategorii dětí, což souvisí s původním využitím pro účely
MŠ. Do školní družiny zatéká střechou.
Projekty školy:
Lyžařský výcvik – březen 2017
LZT Velikonoce – duben 2017
120. výročí otevření nové školní budovy – únor 2017
zápis do 1. třídy – 4. 4. 2017
OZP Desná – 1. a 2. třída – duben 2017
Den Země – projektový den 5. 5. 2017
Účast na projektu Brozanský drak – přehlídka dětského tance – květen 2017
OZP Křečany – 3. a 4. třída – květen 2017
Projekt Bezpečné dětství – červen 2017
Řeší se také organizace plaveckého výcviku ve šk. roce 2017/18. Ceny původní plavecké
školy výrazně vzrostly. Zvažujeme nabídku jiné plavecké školy.
4. Diskuse
add bod 2, vznik sociálně vyloučené lokality
p. Kotě: Pokud jde o posílení spolupráce obce s OSPOD, máme nějaký plán jak postupovat.
Mgr. Švihnosová: Město Štětí má zaveden funkční systém, lze konzultovat tam.
p. Zázvorka: Bude třeba oslovit sociální komisi městyse.
add bod 2, inkluzivní vzdělávání
p. Rych: Jak bude probíhat výuka, pokud budou přicházet další děti ze speciálních škol:
Mgr. Švihnosová: Rodiče mohou nadále umístit dítě na speciální školu, pokud to situace
vyžaduje většinou se tak děje. Děti s vyššími stupni podpůrných opatření je obtížné
začlenit jak do kolektivu, tak organizačně zvládat výuku, tak aby byly respektovány
potřeby všech dětí ve třídě.
P. Zázvorka: Lze prověřit úspěšnost inkluzivního vzdělávání?
p. Rych: Já jako rodič, jsem s prací asistenta pedagoga spokojen. Synovi tento způsob
jednoznačně prospěl.
Mgr. Švihnosová: Pedagogicko-psychologické poradny za současného systému více
spolupracují se školou, systém zpracování zpráv je propracovanější.
add bod 3, škoda vzniklá při opravě střechy
p. Zázvorka: Jak se vyvíjí pojistná událost vzniklá při opravě střechy?
Mgr. Marešová: Řešili jsme tuto záležitost s panem Vaňkem.
p. Zázvorka: Měla by to být záležitost dodávající firmy, aby škodní událost řešila.
Mgr. Marešová: Je třeba nejdříve vyčíslit škodu a poté teprve žádat náhradu.
p. Zázvorka: Jak funguje spolupráce se zaměstnanci firmy Služby Brozany při údržbě školy?
Mgr. Marešová: Potřebovali bychom školníka na cca 0,25 úvazku.

p. Zázvorka: Bylo by dobré využít právě Služby Brozany.
Mgr. Marešová: Snažíme se nalézt nějaký systém, který by fungoval, v případě že bude
třeba nějaká údržba. Zatím je zaveden sešit závad.
p. Čistý: Zaměstnanec Služeb by mohl docházek např. každé pondělí v určitou hodinu a
zjistit, zda je něco třeba.
Mgr. Marešová: Ano, už jsme se tak domluvili s panem Vaňkem.
Add bod 3, situace ve školní jídelně
p. Zázvorka: Jak funguje nový konvektomat ve školní jídelně?
Mgr. Marešová: Ještě je třeba dořešit páru z konvektomatu. Bylo osloveno několik firem v
oboru vzduchotechniky, zatím bez výsledku.
V jídelně také proběhlo hodnocení jídel žáky, pedagogy a cizími strávníky s výsledkem 1,3.
Počet vydaných obědů v roce 2016 bylo 566 obědů měsíčně.
Zkouší se nové suroviny jako např. Bulgur, knedlíky s celozrnou moukou, špecle atd.
Pokud jde o dochucování jídel, je třeba brát v potaz, že školní jídelna vaří hlavně pro děti
MŠ a žáky školy a musí tak splňovat požadavky pro tuto věkovou skupinu.
p. Zázvorka: Jak se řeší odvoz gastroodpadu?
Mgr. Marešová: Firma BEC Odpady odebírá 1x týdně gastroodpad ze ŠJ.
Add bod 3, dotace a rekonstrukce budovy
p. Zázvorka: Pokud se týká oprav budovy, nebudeme plánovat větší opravy a vyčkáme na
výsledek žádosti o dotaci.
Mgr. Marešová: Rádi bychom také řešili zabezpečení školy a znovu nabídli rodičům
docházkový systém pro žáky, pokud možno s využitím dotace.
Usnesení:
Školská rada bere na vědomí zprávu ředitelky školy.
Školská rada pověřuje ředitelku školy, aby se dále zabývala podněty, které vyšly z diskuse.
Termín konání další schůze školské rady bude upřesněn.
Zapsala: Mgr. Radka Krunclová
…………………………………………………
Josef Zázvorka – předseda ŠR

