
 
Školská rada při 7. ZŠ v Kolíně, Masarykova 412 

 
Pořadové číslo jednání: 12 
Datum: 28.3.2011  
 
Přítomni: Ing. Marcela Vedralová, Ivana Honejsková, Mgr. Jiřina Převrátilová, Ing. J. 
Jírovská, D. Vobořilová, Mgr. M. Benešová, Mgr. Cindrová 
Omluveni: Kateřina Záhorová,  Mgr. Martin Špinka 
Hosté: Mgr. Petr Strejček 
 
Program: 

a) Rozbor hospodaření za rok 2010 
b) Rozpočet na rok 2011 

c) Projekt zateplení budovy školy a tělocvičny 

d) Plavání 

e) Ostatní 

 
Ad a) Kalendářní rok 2010 byl celkově zhodnocen jako finančně úspěšný, díky spořivé 
politice vedení školy došlo k vysokému kladnému výsledku hospodaření. 
Zásadní investicí roku 2010 byly  interaktivní tabule (nyní jich škola vlastní celkem 7), 
uklízecí stroj a vybudování nové pracovny IT. 
Vyjádření ŠR – bez připomínek. 
 
Ad b) Rozpočet na rok 2011 od zřizovatele téměř ve stejných řádech jako v roce 2010. 
Vedení školy ocenilo především položku účelová dotace na učebnice a programy pro 
interaktivní tabule. 
Rozpočet na rok 2011 od státu letos nově striktně odděluje peníze na mzdy provozních 
pracovníků a pedagogů. Stále se prohlubujícím problémem jsou opět nižší částky u položky 
ostatní neinvestiční náklady.  
ŠR konstatovala, že z přidělených finančních prostředků na ONIV skutečně zákonné 
pojistné, pomůcky, cestovné, školné či náhrady mezd v době pracovní neschopnosti hradit 
nelze. Přejeme vedení školy co nejméně nemocných pracovníků. 
Vyjádření ŠR – ŠR bere tento rozpočet bez připomínek na vědomí. 
 
Ad c) Projekt zateplení celé školy včetně tělocvičny je hotový, čeká se už jen na jeho 
podpis. Dle plánu by se měla v polovině dubna začít zateplovat. Konec celé akce je plánován 
na konec měsíce září. Ing. Jírovská podala vedení školy tolik potřebné informace ze své 
stavební praxe. 
 
Ad d) Vzhledem k tíživé finanční situaci bude muset škola přijmout některá opatření 
ohledně povinného plavání žáků 2. a 3. tříd. Plavání mají žáci ve svých ŠVP a proto je nutné 
ho do výuky zařazovat. Finanční úhrada byla do loňska na bedrech školy, ale v tuto chvíli již 
toto není možné. Vedení školy plánuje, že v dohledné době požádá rodiče těchto žáků o 
sponzorský dar, účelově vázaný na plavání, který by měl být v hodnotě ceny celého 
plaveckého kurzu. Předpokládá se okolo 1.400,-Kč. Školská rada dala tomuto požadavku 
pana ředitele zelenou a souhlasí s ním. 
 
Ad e)  

- rozjel se projekt Evropské peníze do škol, který by měl přinést peníze například 
na dělení hodin, tvorbu pomůcek či nákup notebooků 

- připravuje se autoevaluační zpráva, ve které se nově objeví i zmapované výstupy 
 
Zapsala Ing. M. Vedralová       Kolín 28.3.2011 


