Zápis z 43. jednání školské rady – 27. 8. 2020
Přítomni:
členové školské rady
Za zřizovatele: starostka Obce Sebranice Lenka Karalová, místostarosta obce Lubná Ing. Petr
Jiráň
Za zákonné zástupce žáků: Jaroslava Faltysová, Ing. Kamil Votřel
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jindřich Novotný, Mgr. Hana Klusoňová
hosté
ředitelka školy: Mgr. Jitka Kučerová
Program:
1. Financování a rozpočet školy.
2. Školní řád.
3. ŠVP.
Průběh jednání:
1. Předseda školské rady Mgr. Jindřich Novotný přítomné přivítal a seznámil je s programem.
2. Paní starostka Karalová, pan Jiráň a paní ředitelka Kučerová podali zprávu o rozpočtu školy
a přiblížili členům školské rady podrobnosti ohledně sporu mezi obcemi Lubná a Sebranice,
který se týká způsobu financování školy z prostředků RUD.
3. Školská rada projednala změnu školního řádu, § 1, odstavec 5 o uvolnění žáka ředitelkou
školy na delší dobu prostřednictvím zvláštního formuláře.
4. Školská rada projednala změnu ve školním vzdělávacím programu – vyřazení plavecké
výuky z obsahu učiva povinné školní tělesné výchovy ve 2. a 5. ročníku, kterou přednesla
paní ředitelka Kučerová.
5. Termín jednání příštího zasedání školské rady.
Usnesení:
1. Obec Lubná přiznala finanční závazek vůči obci Sebranice týkající se financování školy.
Probíhají oboustranná jednání nad výší finančního závazku a současně se hledá právní
rámec řešení vzniklé situace.
2. Školská rada schválila změnu školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků.
3. Školská rada a ředitelka školy se po diskuzi nad změnou ŠVP usnesly, že se od příštího
školního roku 2021/2022 plavecká výuka opět vrátí do obsahu předmětu tělesná výchova
ve 2. a 5. ročníku, přičemž tato výuka i doprava na plaveckou výuku bude žákům hrazena
z rozpočtu školy. Stejně tak budou žákům placeny náklady spojené s plaveckou výukou ve
3. a 4. ročníku (doprava z dotace MŠMT, bude-li přidělena). Školská rada a ředitelka školy
se dále usnesly, že z rozpočtu školy bude žákům 7. třídy hrazen také lyžařský výcvikový
kurz a všem žákům školy vybrané exkurze, a to již od tohoto školního roku, resp.
kalendářního roku 2021. V tomto smyslu se dá podnět zřizovateli s návrhem na navýšení
rozpočtu školy pro rok 2021, aby mohly být tyto finanční nároky pokryty. Školská rada se
k tomuto bodu vrátí na svém dalším pravidelném zasedání.

4. Příští zasedání školské rady se uskuteční v ZŠ Sebranice v nově zrekonstruované 1. třídě.
Termín byl stanoven na 14. 10. 2020 od 16 hodin.
Zapsala: Mgr. Hana Klusoňová
Ověřil: Mgr. Jindřich Novotný

