ŠKOLSKÁ RADA
Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze zasedání dne 18.10.2011
Místo:
Přítomní členové ŠR:
Další účastníci:
Předsedající:

MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29
Mgr. Kratochvíl, Ing. Retek, Ing. Svoboda
Mgr. Hrůza, ředitel MZŠ
Mgr. Aleš Kratochvíl, předseda ŠR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1. Schválení zápisu z předchozího zasedání ŠR
2. Schválení výroční zprávy MZŠ za školní rok 2010/2011
3. Projednání aktualizovaného rozpočtu provozních prostředků za rok 2011 a rozpočtu
provozních prostředků pro rok 2012
4. Schválení aktuálního znění Koncepčního záměru rozvoje MZŠ, včetně finančního plánu
5. Informace o průběhu stávajících projektů realizovaných z ESF
6. Projednání možností vícezdrojového financování prostřednictvím nových projektů a grantů
7. Zpráva o činnosti Školské rady za uplynulé volební období
8. Různé
ŠR po projednání v souladu s platným jednacím řádem přijala všemi hlasy následující usnesení:

1. schvaluje
- zápis z jednání ŠR dne 11.1.2011
- výroční zprávu MZŠ za školní rok 2010/2011
- aktualizaci Koncepčního záměru rozvoje školy, včetně jeho přílohy - finančního plánu. V této
souvislosti:
o kladně hodnotí dosažené výsledky v investicích do materiálně technického vybavení a
nezbytných oprav a nadále akcentuje potřebu pokračovat v rámci příprav projektů
zaměřených na rozsáhlejší opravy a investice uskutečňované mimo provozní rozpočet
školy, tzn. z jiných zdrojů (ESF, IPRMB), v součinnosti a za podpory zřizovatele
školy
o oceňuje poskytnutí zvláštního příspěvku zřizovatelem na renovaci historických oken
na budově MZŠ Jugoslávská 126, v plánovaném rozpočtu 2,5 mil. Kč
2. bere na vědomí
- změny v rozpočtu provozních prostředků školy za rok 2011 a vyjadřuje uznání, že některé
opravy a renovace DHIM investované výlučně z provozních prostředků školy, proběhly před
plánovaným termínem (viz. příloha zápisu – Přehled čerpání na opravy a nákup majetku
v roce 2011) a konstatuje, že tímto byly akcelerovány záměry v modernizaci školního
vybavení definované Koncepčním záměrem rozvoje školy.
- návrh rozpočtu provozních prostředků MZŠ pro rok 2012 a jeho navýšení oproti loňskému
roku o 300 tis. Kč.
- zprávu ředitele školy a Ing. Retka - projektového manažera o průběhu projektů realizovaných
MZŠ z ESF. Jejich přínosy pro zlepšení kvality výuky i materiálně-technického vybavení
školy kladně hodnotí ve své zprávě i ČŠI.
- informace poskytnuté ing. Svobodou o elektronickém systému evidence žáků v MŠ, který
bude zaváděn v rámci města Brna v první polovině roku 2012.
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-

informace poskytnuté předsedou ŠR Mgr. Kratochvílem týkající se připravované výzvy
v rámci OPŽP, zaměřené na zateplení veřejných budov.

3. ukládá a doporučuje
- předsedovi ŠR zpracovat zprávu o činnosti ŠR za uplynulé volební období, která bude
projednána na následujícím zasedání a následně zveřejněna na internetových stránkách MZŠ.

Příloha zápisu:
- Výroční zpráva školy za školní rok 2010 a 2011
- Aktualizovaný rozpočet provozních prostředků MZŠ na rok 2011
- Přehled čerpání na opravy a nákup majetku v roce 2011
- Návrh rozpočtu provozních prostředků MZŠ pro rok 2012
- Aktuální znění Koncepčního záměru rozvoje školy, včetně jeho přílohy - finančního plánu

V Brně dne 18.října 2011
Mgr. Aleš Kratochvíl, předseda ŠR, v.r.
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