
 
Školní rada při 7. ZŠ v Kolíně, Masarykova 412 

Pořadové číslo jednání: 10 

 
Datum 22.3.2010  
 

Přítomni: Ing. Marcela Vedralová, Růžena Hůlová, Ivana Honejsková, Mgr. M. Cindrová, Ing. 

J. Jírovská, D. Vobořilová, Mgr. M. Benešová 

Omluveni: Bc. Martin Špinka, Mgr. Jiřina Převrátilová 
Hosté: Mgr. Petr Strejček  

 
Program:  

1. Vyjádření k výsledku hospodaření r.2009  

2. Projednávání návrhu rozpočtu r.2010  

3. Školní akademie 

4. Ostatní 
 

Průběh jednání:  
 

1. Příjmy od zřizovatele plně pokryly výdaje = vyrovnaný rozpočet. Limity nebyly 
překročeny. 

Příjmem roku 2009 byl též sponzorský dar od firmy Dalkie Kolín. 
Příjmy a výdaje státních prostředků (na platy a výuku) byly v roce vyrovnané ( 

výsledek 0).  
Závěr: ŠR vzala rozpočet roku 2009 na vědomí  

 
2. Rozpočet roku 2010 – téměř stejná čísla jako v předešlém roce.  

Závěr: návrh rozpočtu roku 2010 a rozpočtovou skladbu vzala ŠR na vědomí  
 

Diskutovaná témata, připomínky: 
 

- škola finančně „krvácí“ kvůli své zákonné povinnosti umožnit žákům 2. a 3. 
tříd absolvovat plavecký kurz. Členky ŠR za rodiče navrhují spolufinancování ze 

strany rodičů. Proto ŠR pověřuje pana ředitele prověřit možnost legislativně 
upravit plavecké kurzy takto: 2.třída – hradí dále škola, 3. třída – plná úhrada 

od rodičů. Pokud existuje možnost to takto upravit, ŠR je s tímto svolná a 
požaduje toto zapracovat do ŠVP 

- vzhledem k velikosti dotací na provoz je jasné, že škola je nucena zastavit svůj 
rozvoj a modernizaci, obrovský problém jsou platby za páru, navrhnutý rozpočet 

na letošní rok bude s největší pravděpodobností překročen 
- přesné vyčíslení čerpání ONIV za rok 2009 vyvolalo bouřlivou diskusi, 

především nemožnost požádat o vratku ½ nákladů za PN bude velký problém 
- p. ředitel upozornil na finanční nouzi, která zapříčinila zastavení nákupu 

nábytku či tabulí do tříd 
- z těchto důvodů vůbec nezapočne oprava venkovního sportovního hřiště, což je 

velká škoda 
- ŠR by ráda znala pravdu o investiční akci zateplení školy, ačkoli proběhl tepelný 

audit, vedení školy nebylo o záměrech zřizovatele dostatečně a včas informováno. 
 

 



3. Mgr. Petr Strejček pozval přítomné na ŠKOLNÍ AKADEMII konanou dne 

27.4.2010. Řada vstupenek byla rozdána, za ŠR děkuji za pozvání. 
 

4.  Škola přijala účast v GRANTU s názvem Růstová skupina na ZŠ. Vše je ve 
spolupráci s mosteckou školou, na škole jsou hlavními metodiky Mgr. 

Jeřábková a Mgr. Schon. Projektu se účastní 12 žáků s různými sociálními 
problémy. 

Pracovna IT – bude realizována v dubnu 2010 (na vybavení nábytkem a PC 
proběhla soutěž). V budoucnu zde bude až 28 PC. I další interaktivní pomůcky 

zlepšují interaktivní výuku – nové tabule. 
 

Schránka důvěry ŠR je stále od její instalace prázdná.  
Kladně hodnotíme nejen kvalitu webových stránek, ale především profesionální 

přístup Mgr. Strejčka k řešení „finanční krize“, zajištění bezproblémového chodu 
školy a dobrou náborovou akci vedoucí k vyššímu náboru prvňáčků. 

 
Závěrem – omylem ze zápisu z jednání č.9 vypadla informace, že ŠR byla 

informována o zápisu o inspekční zprávě. Pan ředitel podal informace o proběhlé 
inspekci, zpráva byla projednána, je uložena také u předsedkyně ŠR.  
 

Zapsala: Ing. M. Vedralová Kolín 23.3.2010 


