Kontrola plnění závěrů jednání mezi zřizovatelem ZŠ (Městys Štěchovice), Školskou
radou a ředitelkou ZŠ paní Kopačovou dne 13.10.2011.
Kontrolu provedla pracovní slupina jmenovaná na veřejném zastupitelstvu dne 1.11.2011 ve
sloţení : Šedivý, Sládeček, Marková, Andrle
Školní družina
Úkol : Zřizovatel poţaduje, aby paní ředitelka napsala na internetové stránky městyse
vysvětlení situace, proč škola od původního poţadavku na zajištění nových prostor pro
druţinu Městysem Štěchovice nečekaně ustoupila (v té době byly zajištěny jak prostory, tak
finanční prostředky)
Plnění : Ředitelka ZŠ vysvětlení veřejnosti prostřednictvím webových stránek Městyse
neposkytla
Refundace mzdy učitelky druhé třídy pro období od 1.1.2012:
Úkol : Ředitelka ZŠ se zavazuje předat do 14 dnů (do 27.10.2011) „Ţádost o refundaci mzdy
učitele“, především tedy údaje o rozpočtu krajských prostředků na mzdy, počet pedagogů,
počet nepedagogických pracovníků včetně úvazků a především hodnotu skutečné výše
refundace mzdy pro učitelku dle tohoto rozpočtu tak, aby zřizovatel mohl zapracovat tento
mzdový náklad do rozpočtu roku 2012.
Plnění : Ředitelka neposkytla poţadované podklady pro zapracování refundace mzdy učitelky
od 1.1.2012 do rozpočtu Městyse.
Rozpočet ZŠ 2012 :
Úkol : Ředitelka ZŠ předloţila zřizovateli návrh rozpočtu provozních nákladů ZŠ Štěchovice
na rok 2012, který bez bliţšího zdůvodnění poţaduje od zřizovatele částku o 210 tis. vyšší neţ
roky předchozí. Pro schválení tohoto návrhu rozpočtu je nezbytné předloţit rozpočtovému
výboru plnění rozpočtu 2011 za měsíce 1-9/2011 dle skutečných, v účetnictví evidovaných
nákladů a výnosů a predikci konečných nákladů a výnosů k 31.12.2011. Oba tyto podklady je
nutné předloţit v naprosto stejné struktuře jako je návrh rozpočtu pro rok 2012. Ředitelka ZŠ
se zavazuje tyto podklady předat do 14 dnů, tedy do 27.10.2011.
Plnění : Ředitelka neposkytla poţadované podklady pro sestavení rozpočtu Městyse pro rok
2012.
Školská rada :
Úkol : Vzhledem k tomu, ţe v předchozím období nebylo ředitelkou ZŠ umoţněno veřejné
jednání školské rady, přislíbila ředitelka ZŠ na základě této skutečnosti, ţe předloţí znění té
části zákona, která dle jejího názoru hovoří o tom, ţe jednání Školské rady nesmí být veřejné
(Předchozí jednání ŠR pod výhrůţkou trestního oznámení paní ředitelkou bylo i přes přání
rodičů nakonec neveřejné)

Plnění : Ředitelka neposkytla znění té části zákona, která dle jejího názoru hovoří o tom, ţe
jednání Školské rady nesmí být veřejné
Úkol : Písemně byla ředitelka ZŠ poţádána Školskou radou o předloţení koncepčního
záměru školy na rok 2011/2012, předloţení detailního rozpočtu a organizaci školního roku
včetně počtu ţáků v jednotlivých třídách včetně jmen učitelů.
Plnění : Z uvedeného byl předloţen pouze rozpočet na období od ledna 2012.
Informace o projektu pro děti s SVU :
Úkol : Na informativní schůzku byli pozváni pouze rodiče dětí MŠ, rodiče dětí ZŠ pozváni
nebyli. Paní ředitelka se zavázala, ţe bude školskou radu informovat, proč rodiče pozvánky
neobdrţely.
Plnění : Ředitelka ZŠ k dnešnímu dni vysvětlení nepředloţila.
Zapsáno dne 10.11.2011

