
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17,
příspěvková organizace

Rada školy
tel. 488 880 160 fax: 488 880 161|E-mail:skola©Avrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Zasedání Školské rady ZŠ Vrchlického dne 25. března 2021

Místo: ZŠ Vrchlického :Učast: Ježková Pavlína, Staso Petr, Červinka Ondřej, Buchholz Ivana, Horáková Eva
Omluveni: 0
Program:

1. Složení ŠR 2021 - 2024
2. Výsledky hospodaření v roce 2020
3. Úprava rozpočtu a investic na rok 2021
4. Plnění rozpočtu 2020
o. Příprava rozpočtu a investic na rok 2022
6. Provozní záležitosti školy
7. Diskuse, různé
o. Závěr

4.

. Složení školské rady pro období 2021 - 2024
a. Zástupce pedagogů: Mgr. Pavlína Ježková, Ing. Bc. Petr Staso
b. Zástupce rodičů: Eva Horáková, Mgr. Ivana Buchholz
c. Zástupce zřizovatele: Ing. Ondřej Červinka

Výsledky hospodaření 2020
a. Finanční vypořádání 2020 (viz příloha)
b. Stavy fondů k 1.2. 2021:

I. Rezervní fond: 208.033,04 ,-Kč
i.. Fond odměn:149 896,97,-Kč

Úprava rozpočtu a investic na rok 2021
Vzhledem k avizovanému snížení provozních prostředků budou prováděny opravy
z prostředků zřizovatele, nebo v omezeném režimu

a. Výměna elektrických a datových rozvodů v přízemí, včetně odhlučnění školní jídelny,
vymalování přízemí a výměny žaluzií v tělocvičně (akce zřizovatele — letní prázdniny
2021)
Pojezdová brána ke školní kuchyni: 100.000,-Kč (zřizovatel, nebo dle dohody)
Nutné revize: cca 45.000,-Kč
Výměna povrchu na vrh koulí ve SA: 40.000,-Kč
Pravidelná údržba: 50.000,-Kč
Modernizace webových stránek: ???
Nákup kávovarů z rozpočtu FKSPo
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Plnění rozpočtu 2020
a. Rozpočet NIV: 27.862.108,-Kč (2019:23.605.277,-Kč)

I. Prostředky na platy: 19.686 259,-Kč + 30.000,-Kč OON (2020: 17.615.958)
i. FKSP: 393.726,-Kč (2019: 340.012,-Kč)
ii. ONIV: 1.069 843,-Kč (2019: 519.200,-Kč)

b. Příspěvky SML 2020: 2.866 087,-Kč (2019: 3.682.217,-Kč)
i. Na provoz: 1.176 951,-Kč (2019: 1.668.700,-Kč)
i. Naenergie: 1.099 996,-Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele: 16 422,30 Kč

(2019: 1.520.726,-Kč)



e.

f.

1. Na odpisy: 589 140,-Kč (2019: 492.792,-Kč)

Dotace MŠMT EU
i. Šablony: 1.053 480,-Kč

„1 2020: 600 002,-Kč
Uřad práce

i. Správce sportovního areálu (duben — prosinec):145 904,-kČ
Dotace LK

i. Potravinová pomoc: 63 100,-Kč (záloha)
Součet poskytnutých dotací: 31. 815 676,20 Kč

o. Příprava rozpočtu a investic na rok 2022
a.
b.

o

*ena

Výměna elektrických a datových rozvodů — další fáze (zřizovatel)
Vybudování bezbariérového přístupu a půdní vestavby pro 2-3 odborné
učebny včetně sociálního zařízení (zřizovatel)
Generální rekonstrukce školní kuchyně (malý prostor, původnía a zřizovatel)
Odstranění průsaku vody po deštích v suterénu školy (viz foto č. 5) - zřizovatel
Oprava (výměna) plotu a brány z Bezové ulice: 100.000,-Kč
Rekonstrukce tělocvičny
Modernizace kabinetů (VT, M)

6. Provozní záležitosti školy
a. Distanční výuka

Nespolupracující žáci: |. st. — 0, II. st. — 3
Zapůjčení tabletů, NBK (10)
Možnost získání internetového připojení na půl roku zdarma(2)
Aktualizace informací (Edu, web), rozvrh pro online výuku (Zoom)
Testování, očkování zaměstnanců
Nesouhlas se zapojením vyučujících do testování žáků pro vstup do školy. Za
zdravotní stav žáků zodpovídají rodiče. Vyučující nemohou vykonávat práci mimo
svou náplň práce danou pracovní smlouvou.
Pro zdárný návrat žáků do školy je bezpodmínečně nutné přeočkování všech
zaměstnanců školy.
Akce školy
LVK Strážné — zrušení
Velikonoce: 1.-5.4. 2021
15.4. — třídní schůzky ONLINE (?)
22.4. — zápis do prvních ročníků
3.6. — schůzka s rodiči budoucích prvňáků (?)
28.-30.6. možnost čerpání ŘV v návaznosti na zahájení prací výměn elektrických a
datových rozvodů v přízemí podle domluvy se správou majetku SML
Účelová dotace SML
Možnost čerpání účelové dotace SML 46.080,-Kč na exkurze s problematikou
holocaustu pro žáky 7.-9. ročníků
Revize ŠVP
Revize ŠVP: Úpravy osnov na základě opatření ministra MŠMT, změny učebního plánu,
platnost od 1.9. 2023 (I.st.) a od 1.9. 2024 (II.st.), prostudování, součinnost koordinátor ŠVP
V. Linhart, předsedové PK a určení vyučující

Personál

Zápis
i. Termín: 22.4. 2021
ji. Elektronická forma (na webu školy od 20.3.
iii. Počet spádových: 49, odklady z loňska — 7, počet tříd - 2
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7. Diskuse, různé
a. Volba předsedy: Pavlína Ježková
b. Nabídka webový stránek: ing. Červinka

8. Závěr
a

ao
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Četli:

Školská rada ZŠ Vrchlického schvaluje finanční vypořádání za rok 2020
Školská rada bere na vědomí návrh plánu oprav a investic na rok 2022
Školská rada bere na vědomí plán akcí školy ve II. pololetí
Školská rada bere na vědomí úpravy ŠVP

Zapsal. .......feSOeapodpis
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