Zápis z jednání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32
●
●
●
●
●

Datum konání: 26. 3. 2019 15:45
Místo konání : ředitelna školy
Přítomni :
Luboš Prusík , Jaroslav Šiml, Pavel Fojtík
Hosté :
Mgr. Milan Oravec
Program :
1. Zahájení
2. Seznámení se s rozpočtem školy pro rok 2019
3. Projednání rozpočtu školy
4. Dodatek k ŠVP č. 3
5. Diskuze
6. Usnesení, závěr

1. Zasedání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32 zahájil předseda Jaroslav
Šiml v 15:45 hodin. Školská rada se sešla ve složení: zástupce zákonných zástupců nezletilých a
zletilých žáků pan Luboš Prusík, zástupce pedagogických pracovníků školy pan Jaroslav Šiml a
zástupce zřizovazele pan Pavel Fojtík.
2. Ředitel školy Mgr. Milan Oravec podal informace k rozpočtu školy pro rok 2019. Na provozní
výdaje byl proti roku 2018 rozpočet školy lehce navýšen. Škola využívá provozní rozpočet na
energie, údržby budov, strojů, vybavení, nákup materiálu na výuku, odpisy, služby apod. Protože
se ceny energií a služeb neustále navyšují, škola a zřizovatel investovaly v posledních letech
nemalé prostředky na úsporu těchto nákladů (výměna oken ve škole a části objektu dílen,
zateplení objektů školy a haly oprav v dílnách).
Další částí rozpočtu školy jsou přímé výdaje podle normativů na platy zaměstnanců, učební
pomůcky aj. Ředitel školy Mgr. Milan Oravec informoval školskou radu, že prostředky na přímé
výdaje jsou pro rok 2019 zajištěny pro současný stav zaměstnanců. V měsíci dubnu proběhne
seminář k novému financování škol od roku 2020 ze strany MŠMT, kterého se ředitel školy
zůčastní.
Od ledna 2020 bude financování přímých výdajů ze strany MŠMT prostřednictvím zřizovatelů
podle tzv. PHmax hodin výuky stanoveného s ohledem na počet žáků v oborech podle stavu k 30.
9. 2019.
3. Školská rada projednala a vzala na vědomí rozpočet předložený ředitelem školy Mgr. Milanem
Oravcem.
4. Školská rada projednala dodatek č. 3 k ŠVP, kterým se mění ŠVP oborů Mechanik opravář
motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů v předmětu Anglický jazyk od 1. 9. 2019
počínaje prvním ročníkem.
5. Školská rada diskutovala o připravovaném financování škol.
6. Školská rada přijala následující usnesení, poděkovala řediteli školy za předané informace a
ukončila zasedání v 16.15 hodin
Usnesení:
Školská rada projednala a vzala na vědomí:
● rozpočet Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32 na rok 2019,
● dodatek č. 3 ke zmíněným ŠVP počínaje 1. 9. 2019, který schválila
● termín příští schůze školské rady je stanoven předběžně na září 2019 (v případě potřeby dříve).

…......................................................................................................................................................
Jaroslav Šiml
Luboš Prusík
Pavel Fojtík

